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انھ الیسعني أن أسجل أسمى آیات التقدیر،واإلحترام إلى أستاذتي   

عداد ھذه المذكرة لما المشرفة على إ "فریحي ملیكة"الدكتورة 

 غمرتني بھ من توجیھ ونصح،إذ كانت تتبع خطوات ھذا البحث 

 .حتى استقر على ھذه  الصورة

،الذي  "جعفر الشارف"كما الیفوتني أن أتوجھ بالشكرإلى أستاذ     

 .قدم لي ید العون

،الذي بدوره قدم لي "عمارالتواتي"وأیضا أود أن اقضم شكري للسید

 .المساعدة

خیرة "كما ال انسي أن أقدم أسمى معاني الشكر واالمتنان لخالتي    

 .اللتان ساعدتان بدورھما في إتمام ھذا العمل"و حلیمة

التي لم تبخل  "مزاري فاطیمة "كما اشكر جزیال الشكر صدیقتي     

 . علیا بالمساعدة وتكبدت عناء كتابة البحث

 .ن قریب أو من بعیدوأوجھ شكري لجمیع الذین ساندوني سواء م   
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 الحمد ہلل الذي وفقني لھذا ولم أكن ألصل إلیھ لوال فضل هللا علیا  

 .أما بعد 

اآلیة الكریمة وقضى ربك أال تعبدوا إال  إلى من نزلت في حقھم     
 ..إیاه وبالوالدین إحسانا

أھدي ھذا العمل المتواضع للوالدین الكریمین حفظھم هللا لي     
،وأتمنى الشفاء لوالدتي العزیزة،والى جدتي الغالیة أطال هللا عمرھا 
،والى أفراد عائلتي سندي قي الدنیا وال أحصي لھم فضل خالتي 

 .إخوتي أعزاءالكریمات ،

إلى كل األصدقاء واألحباب من دون استثناء ،إلى جمیع أساتذة      
قسم األدب العربي،إلى كل طلبة السنة الثانیة ماستیر لسانیات 

 .وتحلیل الخطاب

وفي أخیر أرجو من هللا تعالى أن یجعل عملي ھذا نفعا یستفید     
 .منھ جمیع الطلبة المقبلین 

  

    أ أ أ        

        

               

       



   المقدمة

I 

 

 

 عربیة على الكریم القرآن في ونص الرسالة العربي،لحمل اللسان اختار يالذ ہلل الحمد

 .مبین عربي لسان منھا عدیدة آیات الكتاب،في

 .وبعد 

 خدمة غیرھم عن العلماء فیھا خاض التي المجاالت أھم من الصوتیة الدراسة لعل 

 النحو في لصوتیةا األبعاد المرھف،فاتخذت والحس الذوق على ذلك في الكریم،معتمدین للقرآن

 اتخذ الكلمة،ولقد تألیف من اللغویة الدراسة فروع جمیع على توزعت مختلفة العربي،ظواھر

 أعربتھا ،وذاوأصالتھا األلفاظ فصاحة عن بھ یستدلون وصفاتھا،دلیال األصوات من اللغویون

 أصوات قوانین تملیھ تغییر،بما من والتراكیب الصیغ بنیة على یطرأ ما یعللون لغتھم،فكانوا في

 وأبیت إال الصوتیة الدراسة اللغویة،وألھمیة الدراسة في وأثر أھمیة األصوات لعل ونظمھ،فإن

 دراسة العربیة الكلمة بنیة تغیر وفي باألصوات الموسوم البحث ھذا في غمارھا آخذ أن

 .وصفیة

 ثبحال اللغات من واحدة العربیة اللغة أن الموضوع لھذا اختیاري في السبب وكان 

 وصعب،فھي واحد علم على كراح لیست أنھا التجوید،مع وعلماء العربیة علماء لدى محصورة

 البدایة من عندھا تقف أن الدراسة القرآن،فاستوجبت لغة ھي ھذا كل والبحث،وقبل التألیف لغة

 .ومدلول معنى ذات الكلمة،كلمة إلى أصوات من تكونھا بدایة

 العصر جدیدة،لثقافة وتراكیب ألفاظ ظھور إلى نعیشھ الذي التطور أدى وقد 

 االشتقاق یجوز كان وإن العربیة للكلمة القیاسیة األبنیة أبین أن الضروري من وعلومھ،فكان

 تتأثر لما  األصوات تماثل ظاھرة عند وقفت لالشتقاق،وكذلك القیاسیة الصیغ تبیین مع منھا

 بنیة في تغیر األصوات ھل:التالیة لیةاإلشكا نطرح وعلیھ والترقیق والتفخیم والھمس بالجھد

 .العربیة؟ الكلمة بنیة تغییر في األصوات أھمیة الكلمة؟ما



   المقدمة

II 

 

 الوصفي المنھج واتبعت.الصرفیة بالدراسة الصوتیة الدراسة ربط ھو الدراسة ھذه من والھدف

 .والتمثیل التحلیل إلى باإلضافة البحث معطیات مع ویتماشى یتوافق الذي

 الثالث الفصل إال مباحث ثالثة منھم كل فصول،ضمن ثالثة على راسةالد ھذه فاحتوت 

 من األصوات إلى فیھ العربیة،فتطرقت باألصوات معنون األول مبحثین،الفصل فیھ تناولت

 مما الصوتیة المقاطع إلى إضافة وأنواعھا،وتصنیفھا وصفاتھا ومخارجھا حدوثھا كیفیة حیث

 فیھ عرفت فقد الكلمة ببینیة المعنون الثاني لفصلا اللغوي،أما الدرس في أھمیة من لھا

 صحیحھا، الكلمة أصل حیث من الكلمة بنیة عند ،ووقفت الصرفي الجانب من األصوات

 الفصل یخص فیما أما ونوعا، مفھوما لجوامدا لمشتقات ثم ومن أنواعھا ومن ومعتلھا،ومزیدھا

 األصوات،المتمثلة تعتري التي لظواھرا فیھ الصرفیة،تناولت الصوتیة بالتغیرات وسمتھ الثالث

 الكلمة أصوات بین النطق،وترابط أعضاء تبذلھ الذي الجھد لتخفیف تھدف التي المماثلة في

 . اإلبدال ،و والحذف اإلدغام طریق عن تأتي التي الواحدة

 مجریات خالل من إلیھا المتوصل النتائج أھم تضم بخاتمة الدراسة وختمت

 ابن اإلعراب صناعة ،وسر لسیبویھ كتاب منھا والمراجع المصادر ببعض البحث،فاستعنت

 الصعوبات من بحث أي یخلو ال عمر،كما مختار ألحمد اللغوي الصوت الجني،ودراسة

 .ذاتھا حد في المادة صعوبة ھي الدراسة ھذه في واجھتني التي والصعوبة والعراقیل

 في هللا أطال فریحي الدكتورة المشرفة لألستاذة الشكر جزیل أشكر وأخیرا

 بر إلى ،وأوصلتني المساعدة لي قدمت التي العلم سبیل في ینیر مصباحا عمرھا،وجعلھا

  .األمان

 .التوفیق ولي وإنھ وتعالى سبحانھ وإلیھ العمل ھذا مني یتقبل أن هللا وأسأل 
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 :تمھید

اللغة العربیة واحدة من اللغات ضربت جذورھا منذ األزل وتزال كیف ال وھي قد  

علیھ اآلن والبحث فیھا بقدر ما  صانھا وحفظھا القرآن الكریم حتى وصلت إلینا على ماھیھ

 .الصرفیة والنحویة والداللیة مستویاتھاھو شاق وممتع وشائق ذلك في مختلف 

بذل العلماء جھد الیقدر في مجال الصوتي ومع ذلك فقد كان بحاجة إلى من ینتشلھ  

ى من تلك الوضعیة لیرقى بھ بعیدا ویصل بھ إلى ذروتھ وھذا ما حققھ لھ التطور العلمي حت

 .ویرى باألجھزة الخاصة باالالتأصبح كل شيء یدرس 

ولعل الدراسة الصوتیة من أھم المجاالت التي خاض فیھا العلماء غیرھم خدمة  

للقرآن الكریم لكنھم بزوا في تناولھم لمثل ھذه الدراسة معتمدین في ذلك عل الذوق والحس 

ول الذي ال یمكن للباحث المرھف فأصبحت كتیھم وما تحویھ من درر نفسیة المصدر األ

المتحدث االستغناء عنھ مالھا من فضل السبق في البحث عن الظواھر الصوتیة والقوانین 

النطقیة التي یعمل الباحثون المحدثون على تطویرھا بفضل معطیات العلم الحدیثة من آالت 

ومنھا وغیرھا إذ أن معظم الظواھر الصوتیة تطرق إلیھا العلماء في مباحثھم الصوتیة 

 .1الصوامت والصوائت

ونسبة  2فاألصوات تصنف على حسب وضع األوتار الصوتیة ومرور الھواء 

 : وإلیك تفصیلھا  ةتوأصوات صائ أصوات صامتة  ىإل 3الوضوح السمعي

 .أصوات صامتة وتشمل ثمانیة وعشرین صوتا في العربیة  -أ

 .)الفتحة،الضمة،الكسرة(أصوات صائتة قصیرة  -ب

 .)األلف،الواو، الیاء(طویلة  صائتةأصوات  -ت

 

                                                            

 . 95الناشر عدلي الھواري العدد  Issn 1765.  4212الشھریة الثقافیةعنود الند المجلة   1 
.  150،ص  2000كمال بشر،الدار الغریب، ط،.د علم األصوات  2  

 . 131األصوات اللغویة ،إبراھیم أنس،مكتیة النھضة ومطبعتھا بمصر ،ص .    3
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وأضاف األستاذ الدكتور یوسف الخلیفة أبوبكر نوعا رابعا ھو الشدة باعتبارھا تفرق  

وإن لم (، )منھا ترك ما فیھا 2إن السالمة(في مثلین  الواضح بین إن وإن والفرق 1المعانيبین 

 .3)یكن وفاق ففراق

 5وفي المقابل لھا الصائتة أو العلل 4والحروفوتوصف األصوات الصامتة بالساكنة  

بالفرعیة  ما تنعت األصوات الصامتة باألساسیة والصائتة.وتعرف األصوات المتحركة

وتختلف األصوات الصامتة عن الصائتة، أن الصوت إما أن یكون جامدا أو متحركا 

صوت الصامت فالجمود ھو إنعدام الحركة وبالتالي یكسب صفة السكون،ویعرف ابن جني ال

ماأمكن تحمیلھ الحركات الثالثة نحو كاف بكر یمكن أن تحمل الكسرة،الضمة،والفتحة (:بأنھ

ھو الذي ال یمكن تحمیلھ أكثر من حركتین (والصوت الصائت بأنھ  6)فتقول َبكر وبُكر وبَكر

ویبرھن قولھ من السابق  7)ألن الحركة التي ھي فیھ قد استغني بكونھا فیھ عن احتاللھا لھ

أن الصوت الصامت ھو الذي یتحمل تحریكھ بالحركات الثالث،بخالف األصوات الصائتة 

فھي في األصل متحركة،ألنھا الیمكن تحمیلھا أكثر من حركتین،والسبب في ذلك أن 

یمكن أن تحملھا الكسرة والضمة  میم عمر (الصائت في األصل مفتوح،فقد قال أیضا كذلك

اعتبارك إیاھا  مر وعمر،وال یمكنك أن تحتلب لھا الفتحة ألنھا قد كانت في أولفتقول ع

وبعد ھذه الوقفة .8) مفتوحة،وإذا أخرجھا المفتوح أصبحت لدینا حركتان الضمة والكسرة

 .سنتطرق إلى األصوات الصامتة في ھذا المبحث

 

 
 .األصوات الصامتة: المبحث األول

                                                            

. 93ینظر إلى مدخل علم اللغة،یوسف الخلیفة،ص  1  
.،یضرب في ذم الدنیا والحث عل تركھا 14،ص 1مجمع األمثال،اإلمام أبو الفضل المیداني،مج  2  
3  .، أي إن لم یكن حب في قرب فالوجھ المفارقة207،ص 1المصدر السابق مج 

  

. 431ص 1988سنة 2كتاب سیبویھ،مكتبة نجي القاھرة للنشر،ط،  4  
. 135،ص 1997دراسة الصوت اللغوي،أحمد مختار عمر،عالم الكتب القاھرة،سنة   5  
. 86أنظر إلى علم اللغة،یوسف الخلیفة،ص  6  
. 42،ص 1سر صناعة اإلعراب، ابن الجني، مج  7  
. 42المصدر السابق،ص   8  
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 .تعریفھا /أ:المطلب األول
الصوت المجھور أو المھموس،الذي یحدث أثناء النطق بھ اعتراض أو عائق «ھي  

   في مجرى الھواء،سواء كان االعتراض كامال كما في نطق صوت مثل الدال،أو كان

 .1»...االعتراض اعتراضا جزئیا

علیھا ھذا التعریف ھي الحروف الھجائیة الثمانیة والعشرون  واألصوات التي ینطبق 

-ع-ظ-ط-ض-ص-ش-س-ز-ر-ذ-د-خ-ح-ج-ث-ت-ب-أ: ویحسب ترتیبھا في العربیة ھي

 .ي-و-ه-ن-م-ل-ك-ق-ف-غ

 .أنواع األصوات الصامتة/ب 
 :تصنف األصوات الصامتة على أربعة عبارات

 :)المخرج(من حیث موقع النطق -أ
ي یخرج منھ الصوت،وفي األصل تحدث األصوات الصامتة ویقصد من الموضع الذ

والثاني ... نتیجة التقاء عضوي من أعضاء جھاز النطق أحدھما یسمى بالعضو الثابت «

 .2» ...بالعضو المتحرك

ومثال ذلك عندما یمر الھواء الخارج من الرئتین من التجویف الفموي،من خالل طرف 

صوت الظاء والثاء ویتحدان مشكلین )عضو ثابت(واألسنان العلیا  )عضو متحرك(اللسان 

 :3والذال وھكذا تنقسم ھذه االعتبار إلى

وھي الباء ،الواو،المیم ویتم نطقھا من خالل الشفاه وعند اقتراب الشفتین من : شفویة -1

 .بعضھما ینتج صوت الباء،وعندما تنطبقان انطباقا كامال ینتج صوتا الواو والمیم

یمثل ھذا المخرج صوت الفاء وذلك عند التقاء األسنان العلیا بالشفة : شفویة أسنانیة -2

 .السفلى

 .ھي الظاء والذال والثاء ویتم نطقھا باتصال طرف اللسان باألسنان العلیا :أسنانیة -3

                                                            

. 92علم اللغة العام،كمال بشر،دار الغریب للطباعة والنشر القاھرة،ص   1  
. 95أنظر دراسة صوتیة في اللھجة قبیلیة الشایقیة ،بكري محمد الحاج ،ص  2  
. 40،43علم األصوات اللغویة،د مناف مھدي محمد الموسوي،علم الكتب،ص  3  
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یشمل ھذا المخرج عددا من األصوات بخالف غیره،فاألصوات التي : أسنانیة لثویة -4

 الدال، الضاد ، التاء صال طرف اللسان مع األسنان العلیا،ومقدمة اللسان ھيكونھا عند ات

 .الطاء،الزاي،السین،الصاد

 .ھي الالم،الراء،النون ھذه األصوات التي تخرجھا اللثة بالتقائھا طرف اللسان :لثویة -5

بالجزر ھي الشین،الجیم،الیاء وتخرج ھذه األصوات عند اتصال مقدمة اللسان : غاریة -6

 .الصلب الذي یلیھ

 .ھي الكاف،الغین،الخاء وتتكون عند اتصال مؤخرة اللسان بالحنك اللین: طبقیة -7

 .ةیخرج منھ صوت القاف بانطباق اللسان واللھا :لھویة -8

 .العین،الحاء ویخرجان مابین الحنجرة وجذر اللسان :حلقیة -9

الوترین الصوتیین أم الثاني یتم بانفراج ھي الھمزة،الھاء وینشأ األول بانطباق :حنجریة -10

 .تیینوالوترین الص

أقره علماء اللغة المحدثون أما  علماؤنا القدماء فقد اختلفوا في عددھا ولھم  ھذه المخارج ما

 .1فیھا ثالثة مذاھب

إلى أن عدد المخارج سبعة  ا،ذھبو2ھو مذھب الخلیل بن أحمد ومن تابعھ:المذھب األول  

أن للجوف واحدا،وللحلق ثالثة مخارج وللسان عشرة مخارج  باعتبارعشر محرجا،

 .ولشفتین مخرجین وللخیشوم مخرجا واحدا

ھو ما ذھب إلیھ الفراء وقطرب إلى أنھا أربعة عشر مخرجا بإسقاط مخرج :المذھب الثاني

 .الجوف وجعل مخارج اللسان ثمانیة بجعل مخرج الالم،الراء والنون واحدا

وھو مذھب سیبویھ وقد ذھب إلى أن عدد المخارج ستة عشر مخرجا :ثالمذھب الثال 

 . مایناسبھا من المخارجعلى  )الواو،األلف،الیاء(فقد أسقط مخرج الجوف ووسع حروفھ

واخترت تصنیف المحدثین الخبرة الطویلة والدراسات المتتالیة التي مكنت المحدثین  

جدا بواسطة اآلالت التي توفرت لھم أو من مالحظة أدق الفروق بین األصوات المتشابھة 

عن طریق التذوق الفردي الذي اكتسبھ بطول الممارسة فما یراه أحد قد یختلف فیھ آخر 
                                                            

. 75،76أنظر برھان في علوم القرآن،محمد صادق قمحاوي،ص  1  
. أنظر مكي بن أبي طالب وأبي قاسم المدني وابن شریح  2  
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لم یقف عنده األول أو لم یتبین وما یؤد ھذا وقوف المحدثین عند بعض  نتیجة بسبب ما

ء ومثال ذلك صوت القدما األصوات التي أثبتت دراستھم الحدیثة أنھا تخالف ما كان یراه

الضاد والجیم فقد عد القدماء صوت الجیم من األصوات الشدیدة في حین أن الدراسات 

الحدیثة أثبتت أنھ من األصوات التي بین الشد والرخاوة،وعلى العكس عد القدماء صوت 

 .الضاد رخوا بینما عده المحدثون صوتا انفجاریا إلى غیر ذلك

 :من حیث كیفیة النطق -ب
كل صوت عن اآلخر بحسب طریقة النطق،فعند النطق ببعض األصوات  یختلف 

محدثا صوتا قویا یسمى بالصوت االنفجاري ویقول  ینحبس الھواء حبسا تاما،ثم فجأة ینطلق

تتكون األصوات االنفجاریة بأن تحبس مجرى الھواء «في ذلك الدكتور محمد السعران 

المواضع وینتج عن ھذا الحبس أو الوقف أن الخارج من الرئتین حبسا تاما في موضع من 

 1یضغط الھواء ثم ینطلق سراح المجرى الھوائي فجأة،فیندفع الھواء محدثا صوتا انفجاریا

«.  

 

 

 3وكان یطلق علیھا قدیما األصوات الشدیدة 2وتسمى ھذه األصوات أیضا بالوقفات

وھي الباء،التاء،الضاد،الطاء،الكاف،القاف وھمزة القطع ویضیف إلیھا سیبویھ صوت الجیم 

ویخرج صوت الضاد ألن المحدثین یرون أن الجیم صوت مركب أو مزدوج كما سنرى 

 .1الحقا،وأن الضاد الحدیثة قد أصابھا نوع من التطور فلذا عد من األصوات االنفجاریة

عائق،ولكن في مكان حرفا طلیقا دون أن یعترضھ  وقد ال ینحبس الھواء فیمر

الحرف یحدث ضیق لمجرى الھواء فیحدث احتكاكا مسموعا،وینتج األصوات التي یطلق 

وحروفھا  2األصوات االحتكاكیة ویطلق القدماء علیھا األصوات الرخوة علیھا
                                                            

  1 82ص1997،سنة 2السعران،دار الفكر العربي للنشر،ط علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،محمود
127بیروت،ص 1993سنة  6علم اللغة العام، عبد الصبور شاھین،مؤسسة الرسالة للنشر ط 2  

. 212المصدر السابق ص  3
  

. 46األصوات اللغویة،إبراھیم أنیس،مكتبة النھضة ومطبعتھا بمصر،ص  1  
434،ص4،مج1988نة،س2كتاب سبویھ،مكتبة الخانجي القاھرة،ط  2  
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أما صوت العین فیعده السابقون من األصوات  3ف،ث،ذ،ظ،ز،س،ص،ش،ح،خ،غ،ع،ه

لعل السر في ھذا ھو ضعف «المتوسطة بین الشدة والرخاوة ویعلل إبراھیم أنیس ذلك بقولھ

 .4»ما یسمع لھا من خفیف إذا قورنت بالغین

وتأتي «من ھاتین الصفتین أي أنھا تكون انفجاریة احتكاكیةوھناك أصوات تتركب 

للھواء المسبب لالنفجار بأن یحتك بالعضوین اللذین  فتسمح ر مباشرھذه المرحلة بعد االنفجا

أي أن وسط 5» الرخوة األصواتفي طریق التباعد البطيء احتكاكا شبیھا بما یصاحب 

اللسان والحنك األعلى یقتربان حتى یكاد ینحبس مجرى الھواء فینفصالن انفصاال بطیئا أقل 

ھاتین  االنفجاریة ،مشكال الصوت والصوت الذي یحمل األصواتاالنفصال في حالة من 

الصفتین ھو صوت الجیم ،ولكن نجد القدماء أضافوا صوت الجیم األصوات االنفجاریة كما 

 .أسلفنا الذكر

صوتا المیم والنون فتتصفان  بأنھا أصوات غناء،وذلك النحباس الھواء حبسا أما 

 . األعلىض الحنك تاما في الفم وتمكن الھواء من الخروج بانخفا

ترك منفذ للھواء عن  الھواء، معوالنحراف مخرج الالم لوجود عائق یعترض مجرى 

 .طریق جانبیھ وصف بأنھ صوت منحرف

وقد یحدث أحیانا للسان طرقات سریعة متتابعة أو متكررة ،ینتج عنھا صوت یوصف بأنھ 

صامتین فھما اللتان تكونان الواو والیاء اللتان تعدان  أمامتكرر ویعرف بصوت الراء 

 . 1صامتتین ویكون مقبلھا مفتوحا ویطلق علیھا أصوات اللین

ونخلص مما سبق إلى أن القدماء والمحدثین ،قد اختلفوا في تسمیات بعض ھذه 

الصفات فاألصوات الشدیدة ،والرخوة والمتوسطة بین الشدیدة والرخوة ،عدھا المحدثون 

 األصوات التالیة  الجیم،الضاد،العین وأن.ة وأن األصواتعلى الترتیب انفجاریة احتكاكی

كانت مثار خالف بین القدماء والمحدثین فصوت الجیم عند القدماء صوت شدید أما عند 

                                                            

127بیروت،ص1993،سنة 6علم اللغة العام، عبد الصبور شاھین،مؤسسة الرسالة للنشر ،ط 3  
77االصوات الغویة،إبراھیم أنیس،ص 4  

87،ص1،مج1990مناھج البحث في اللغة ،تمام حسان ،مكتبة أنجلو المصریة للنشر،سنة   5  
26ومطبعتھا بمصر ،صاألصوات اللغویة ،إبراھیم أنیس ،مكتبة النھضة   1  
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المحدثین فصوت مركب انفجاري احتكاكي أي بوصف القدماء ھو صوت متوسط بین الشدة 

والرخوة،وأما الضاد عدھا القدماء من األصوات الرخوة أما عند المحدثین ھي صوت 

اء من األصوات المتوسطة بین الشدیدة والرخو بینما ینظر انفجاري أما العین فیعدھا القدم

 .إلیھا المحدثون على أنھا صوت احتكاكي أي رخو

 .صفات األصوات الصامتة:نيالمطلب الثا

 : من حیث الجھر والھمس -1

صنفت األصوات بناء على أساس حالة وضع الوترین الصوتیین إلى أصوات  

أن ھناك تصنیفا ثالثا وھو أصوات ال ھي  مجھورة وأصوات مھموسة،وذكر كمال بشر

فقد یقترب الوتران وقد ینفرجان فإذا اقتربا أثناء مرور الھواء في  2مھموسة وال مجھورة

فتھتز األوتار الصوتیة إھتزازا حالة النطق یضیق مجرى الھواء فیتغیر خروج الھواء 

 ھور ھو الذيشدیدا فیحدث عن ذلك ما یسمى باألصوات المجھورة إذا الصوت المج

 

 

 

واألصوات الصامتة المجھورة ھي  1»تصحب نطقھ ذبذبة في األوتار الصوتیة«

 .2ب،ج،د،ذ،ر،ز،ض،ظ،ع،غ،ل،م،ن

وأصوات  3)البَاِطلِ  َخاِصَرة ِمنْ  الحقَّ  یُْخِرجُ (نحو الجیم،الراء،الدال،الذال من المثل التالي 

والواو من أخون من  4)ُغراَبٍ  ِمنْ  أَْخیَلُ (نحو الیاء من أخیل من المثل  )الواو والیاء(اللین 

وإذا « 6وأضاف القدماء لھذه األصوات صوت القاف،الطاه والھمزة 5)ِذْئبٍ  ِمنْ  أَْخَونُ (المثل 

                                                            

. 173،ص2000علم األصوات ،كمال بشر،دار الغریب للنشر،طبعة   2  
  . 88،ص1990مناھج البحث في اللغة،تمام حسان،مكتبة أنجلو مصریة للنشر،سنة  1
  . 22األصوات اللغویة،إبراھیم أنس،مكتبة النھضة ومطبعتھا بمصر،ص 2
 . ،یضرب لمن یفرق بینھما 429،ص 2،مجمجمع األمثال، اإلمام أبو فضل المیداني 3
  . 260،ص 2المصدر السابق مج 4
  . 260،ص 2المصدر السابق مج 5
  . 434،ص3،مج1988،سنة 2كتاب سیبویھ،مكتبة الخانجي القاھرة للنشر،ط 6
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نتجت أصوات  اعتراضحدث العكس بأن انفرج الوتران الصوتیان أثناء مرور الھواء دون 

 7»وعلى ذلك الصوت المھموس ماال تصحب نطقھ ھذه الذبذبة تعرف باألصوات المھموسة

 .أي الھزة الصوتیة

وأخرج  8واألصوات الصامتة المھموسة ھي ت،ث،ح،خ،ش،س،ص،ط،ف،ك،ق،ه 

وذلك نحو  10)خصفة  ستستحثك(ومجموعھا في قولھم 9القدماء صوت القاف والطاء

والھاء،الشن  11)بَاِردٍ  َعلَى ویْصبِحُ  َحرٍّ  َعلَى یُْمِسى(األصوات الحاء،السین والصاد من المثل 

  12)ا َدِخیس َویَْشتَِھى اً  َضیح یَلَذُّ (والتاء من المثل 

وبھذا التقسیم نجد أن صوت الھمزة لم یرد مع األصوات المجھورة المھموسة 

فالشاھد أنھ صوت مختلف فیھ،فبعض من المحدثین نعتوه بأنھ صوت مھموس ومنھم تمام 

وتأتي جھة الھمس في ھذا الصوت من أن إقفال األوتار الصوتیة معھ ال «یقولحسان إذ 

وأما الدكتور كمال بشر فیقول إن ھناك حالة ثالثة ھي حالة  1»یسمح بوجود جھر في النطق 

فھو صوت ال یوصف بالجھر وال الھمس ویؤید  2وضع األوتار عند نطق الھمزة العربیة

ألن فتحة المزمار معھا مغلقة إغالقا تاما فال «ل ذلك بقولھ الدكتور إبراھیم أنیس ویعل رأیھ

نسمع ذبذبة الوترین الصوتیین،وال یسمح للھواء في المرور إلى الحلق إال حین تنفرج فتحة 

كما ویوضح قولھ أن ھمزة القطع . 3»المزمار،ذلك االنفراج الفجائي الذي ینتج الھمزة

لیسمح للھواء بالمرور ثم ینفرجان فجأة فیخرج تتكون من إنطباق الوترین انطباقا تاما،ف

                                                            
  . 88،ص1990مناھج البحث في اللغة ،تمام حسان،مكتبة األنجلو المصریة للنشر،سنة  7
  22،إبراھیم أنیس،مكتبة النھضة ومطبعتھا بمصر،صاألصوات الغویة 8
  75،ص1سر صناعة اإلعراب،ابن جني،مج 9

  . 75المصدر السابق،ص  10
 . 426،ص2مجمع األمثال،اإلمام أبو الفضل المیداني،مج 11
الضیح الضیاخ،اللبن الكثیر الماء،والدخیس،لبن الضأن یحلب علیھ لبن المعز،یضرب لمن طلب القلیل  12

  .مح إلى الكثیر أیضاویط
 .  96،ص 1990مناھج البحث في اللغة،تمام حسان،مكتبة أنجلو المصریة للنشر،سنة 1
 .  288،ص 2000علم األصوات،كمال بشر،دار الغریب للنشر،طبعة 2

 .  97األصوات اللغویة،إبراھیم أنیس،ص 3
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 4الھواء محدثا صوتا انفجاریا یكون الھمزة ویطلق علیھ الدكتور تمام حسان وقفة حنجریة

 .5وھذا الصوت عند العلماء السابقین من األصوات المجھورة 

ونخلص من ھذا إلى أنھ نشأ خالف بین األقدمین والمحدثین في بعض 

األصوات،فصوت القاف عند القدماء مجھور أما عند المحدثین مھموس ویعللون ذلك بأنھ 

حدث لصوت القاف تطور،فأصبح مھموسا بعد أن كان في األصل مجھورا وبالنسبة للھمزة 

و ھي من الجھر والھمس؟ والواضح أن فقد اختلفوا في صفتھا أھي مجھورة أو مھموسة أ

القدماء أعدوھا من األصوات المجھورة أما المحدثون فاختلفوا فیھا فمنھم من عدھا صوتا 

 .مھموسا ومنھم من جردھا من الجھر والھمس

كما وقف المحدثون عند صوت الطاء ووجدوا أنھ صوت مھموس بخالف ماكان 

ھم بأن اقفال األوتار الصوتیة ال یسمح بوجود یراه القدماء من جھره ولعل تمام حسان قول

إن كل صوت من «القدماء أن وضعھم للقاعدة القیاسیة التي تقول  لةالجھر وكما خرج ق

مجھور شدید ھو الذي جعلھم یعتقدون أن ھذه األصوات التي وصفوھا  1»األصوات القلقة

 . 2بالجھر مجھورة وال مھموسة

أو قدماء والمحدثین في ھذه األصوات تشابھ كما یرجع السبب في اختالف بین ال

ولعل «تقارب نطق ھذه األصوات بأصوات أخرى وما یؤید قولنا الدكتور بشرى السید 

وفي  3»اعتبار القاف مھموسا عند المحدثین یعود إلى قرب نطق الكاف العربیة فھو مھوس

إن سبب الخالف بین القدماء والمحدثین انتقال الطاء من الجھر قدیما «موضع آخر یقول 

إلى الھمس حدیثا ھو أن الطاء القدیمة كانت صوت مفخم للدال المجھورة،لذلك فھي 

وحین اختلف النطق ...مجھورة إذ كل صوت مفخم یحمل نفس الصفات الصوت المرقق

                                                            
  . 97مناھج البحث في اللغة،تمام حسان،ص 4
 . 83،ص1سر صناعة اإلعراب ابن جني،مج 5
  .أصوات القلقة ھي األصوات الشدیدة عند القدماء 1
  . 94،95مناھج البحث،تمام حسان ،ص 2
  268ص 7أنظر إلى األصوات العربیة بین القدماء والمحدثین،بشرى السید،مجمع اللغة العربیة،العدد  3
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الھمس ألن التاء مھموسة لذلك الحدیث لھا وعدت الصوت المفخم للتاء قد تحولت إلى 

 .4»عدوھا مھموسة

 :األصوات الصامتة من حیث االستعالء واالستفال -2

اللسان من أعضاء النطق المرنة أي المتحركة،وأكثرھا إنتاجا لألصوات ویتحرك إلى أعلى 

وإلى أسفل،فبناءا على ذلك قسمت األصوات من حیث علو اللسان وانخفاضھ إلى أصوات 

 .الفوأصوات تكون بین االستعالء واالست )مرققة(وأصوات مستقلة  )فخمةم(مستعلیة 

أي التي یرتفع معھا  5)تصعد في الحنك األعلى(ھي األصوات التي:األصوات المستعلیة - أ

ومستعلیة من غیر  مستعلیة مع إطباق: اللسان إلى أعلى عند النطق بھا وھي على نوعین

الحروف سبعة وھي  والمستعلي من«فقد قال ابن منظور .إطباق

،وأما اطباق فأربعة منھا مع استعالئھا...الخاء،الغین،القاف،الضاد،الصاد،الطاء،الظاء

إذن األصوات المخمة مع األطباق  1»الخاء،الغین والقاف فال إطباق مع استعالئھا

 .)ق،خ،غ(والتیمن غیر اطباق ھي )ض،ط،ظص،(:ھي

المستعلیة وذلك أن اللسان یكون في حالة انخفاض  األصواتھي عكس :المستفلة-ب

 ..وأصواتھا ھي ما عدا أصوات التخیم 2عند النطق بھا

 .ھي الالم والراء: 3األصوات التي یبین التفخیم والترقیق -ت

 :اآلتیةاألحوال  تفخم الالم في:صوت الالم -1

 بَْلغ هللا أْمرُ  (:إذا كانت في اسم الجاللة وكان ما قبلھا مضموما وذلك نحو 

عَداءُ  بِھِ  یَْسَعدُ   فَال ِمْغَرفَة َرَزقَكَ  إذا (:أو مفتوحا ومثال ذلك 4)األْشقِیاء بِھِ  َویَْشقَى السُّ

                                                            
 . 267أنظر إلى أصوات اللغة العربیة بین القدماء والمحدثین،ص 4
  . 76،ص1سر صناعة اإلعراب ابن جني،مج 5
  . )عال(أنظر لسان العرب، البن منظور مادة  1
  . 97،ص 1990مناھج البحث في اللغة،تمام حسان،مكتبة انجلو المصریة للنشر،سنة 2
رحاب محمد مفید شقیقي،مكتبة روائع مكة  حلیة التالوة في تجوید القرآن الكریم ، 3

 .   249- 246، ص2008،سنة2للنشر،ط
،یضرب لمن اجتھد في مرضاة صاحبھ ولم ینفعھ  65،ص1مجمع األمثال،اإلمام أبو فضل المیداني،مج 4

  .ذلك عنده 
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 )الصاد،الضاد،الطاء والظاء( 6أو كانت مسبوقة بأحد حروف اإلطباق 5)یََدكَ  تَْحِرقْ 

،وترفق في 7)الصالةأول ما تفقدون من دینكم األمانة وآخر ما تفقدون (ومثال ذلك 

 .8)بَْحِمَدك ال هللا بَِحْمدِ  (:لفظ الجاللة إذا سبقت بكسر نحو

 

 

 

 

 

 :صوت الراء

 :تفخم الراء في المواضع اآلتیة -2

أو إذا كانت ساكنة وما  1)البَراَِجمِ  َوافِدُ  الشَّقِيَّ  إنَّ (إذا كانت مفتوحة وذلك نحو  

أو  2)ذلك إنما ھو كبرق الخلب (قبلھا مفتوح أو ساكنة وقبلھا ساكن غیر الیاء ومثال

  .3)ُسوءٍ  لََخْصلَتَا الَكِذبُ  َخْیُرھُما َخْصلَتَینِ  إنَّ ( مضمومة مثل

 فَقَدْ  اً  ِریح ُكْنتَ  إنْ (وترفق في غیر األحوال التي ذكرت فیھا حالة التفخیم وذلك نحو 

 .)إِْعصارا الَقَْیتَ 

 :5وللدكتور أحمد مختار تقسیم آخر

 .وھي الصاد،الضاء،الطاء،الظاء والالم المفخمة: أصوات كاملة التفخیم -أ

 .وھي الخاء،الغین،القاف:أصوات ذات تفخیم جزئي -ب
                                                            

  . 88المصدر السابق ،ص 5
 .  105،ص1990مناھج البحث اللغوي،تمام حسان،مكتبة أنجلو المصریة للنشر،سنة 6
  . 448،ص1مجمع األمثال،اإلمام أبو فضل المیداني،مج 7
  .،یضرب لمن یمن بما ال أثر لھ فیھ 96المصدر السابق،ص 8
  .،البراجم ومفاصل األصابع،یضرب لمن یوقع نفسھ في ھلكة طمعا  9المصدر السابق،ص 1
خادع یضرب لمن یعد ثم یخلف ،الخلب السحاب الذي ال مطر فیھ أي سحاب  29المصدر السابق ،ص  2

  .وال ینجز
   .13المصدر السابق ،ص 3
  . 325،ص 1997دراسة الصوت اللغوي،أحمد مختار عمر،عالم الكتب القاھرة،سنة 5
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 .صوت یفخم في موقع ویرقق في موقع آخر وھو الراء -ت

 :التنوع الصوتي لألصوات الصامتة :المطلب الثالث 
مخرجا أو صفة أو یتقاربان في  یتفقانقد یلتقي في الكلمة صوتان متجاوران  

المخرج أو الصفة أو یتفقان مخرجا ویختلفان صفة أو العكس،مما یؤدي إلى تغییر مخرج 

وتوافق بین الصوتین،ولیعم التناسق  انسجامأو صفة أحد األصوات األول أو الثاني لیحدث 

 .بین األصوات التي تتألف منھا الكلمة

وإذا تغیر المخرج أوصفة الصوت یكتسب الصوت مخرجا جدیدا أو صفة  

یصبح للصوت تنوعات صوتیة نتیجة لتجاوره وتأثره لصوت آخر إذا تقدم جدیدة،وبذلك 

من الترقیق للتفخیم أو العكس  ومن ذلك تغییر صفة الصوت 1علیھ الصوت المؤثر أو تأخر

 :أمثلة ذلك 

نَّْورُ  ةُ  الفَأْرَ  اْصطَلَحَ  إذا -  . 2البَقَّال ُدكَّانُ  َخِربَ  والسِّ

 .اْستَقُوا لِْلقَْومِ  قُْلتُ  قَدْ  لي َذْنبَ  ال -

 .4هُ  ِسَوا حاِصدٌ  لِنَْفِسھِ  زِرعٍ  ا ُربَّ  -

فالكلمات التي تحتھا خط،تجاور فیھا صوت مفخم ومرقق،فأثر أحدھما في اآلخر مما  

ففي المثال الثاني .أدى إلى تغییر صفة الصوت لیالئم األصوات التي تتألف منھا الكلمة

 )قد و حاصد (والثالث تأثر الصوت المرقق الدال بالصوت المفخم القاف والصاد من كلمتي

على الترتیب،مما نجم تفخیمھ لیناسبھما في النطق على سبیل المماثلة التباعدیة،حیث فصل 

بین الصوتین صوت الفتحة في قد وكسرة في حاصد أم في المثال األول فقد جاور صوت 

،فأصل ھذه الكلمة صلح فجيء منھا من صیغة الطاء المفخم صوت التاء من كلمة اصطلح

الطاء المفخم لیناسب  بصوت المرققفي المرقق فأبدل الصوت  افتعل،اصتلح،فأثر المفخم

 .صوت الصاد المفخم في النطق

 :جھر والھمسوتغییر الصوت من ناحیة ال

                                                            
  . 30،ص1990،سنة2التطور اللغوي،رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجي القاھرة للنشر،ط 1
  . 88،ص1مجمع األمثال،اإلمام أبو فضل المیداني،مج 2
 .  313ص 1المصدر السابق،مج 4
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 . 5بَْحرَ  َصحَرةَ  لَقیتُھازدجر،اتصل :نحو الكلمات اآلتیة

،فتجاور صوت وعند صیاغتھا من افتعل تصیر ازتجر )ازدجر، زجر(أصل كلمة  

في الصوت  )الزاي(التاء المھموس بصوت الزاي المجھور فأثر الصوت المجھور 

لتالئم صوت  )صوت الدال(فقلبت تاء افتعل إلى نظیرھا المجھور  )تاء افتعل(المھموس 

 .الزاي بصفة الجھر

وما حدث لكلمة ازدجر یحدث لكلمة اتصل فأصل الكلمة وصل صیغة افتعل منھا أو  

اور صوت التاء المھموس مع صوت الواو المجھور وألنھ ال یوجد لصوت الواو تصل فتج

كثر تطیر قلبت الواو إلى تاء وأدغمت في تاء افتعل فصارت الكلمة اتصل،وأخوات ھذه 

اتزن من وزن وغیرھا وكل ذلك ألجل التخفیف والتسییر "اتعد من وعد اتسر من یسر:منھا

لحاء المھموس مع صوت الباء المجھور من أما في المثال الثالث فتجاور صوت ا

بحرة،فتأثر صوت الحاء المھموس بالیاء المجھور،فجھر المھموس لیالئم صفة الجھر على 

 .سبیل المماثلة التباعدیة

وھكذا للصوت تنوعات صوتیة تحدث لھ بما یجاوره من أصوات،وال تنحصر عند  

ھناك حاجة لذكرھا فقد قام أحد  التفخیم والجھر والترقیق والھمس بل لغیرھا وام تكن

 .بذكرھا بشيء من التفصیل ویمكن الرجوع إلى رسالتھ  1الباحثین المعاصرین

ما بین  إن عدد التنوع الصوتي یتراوح یالنسبة للصوت الواحد المقید:وخالصة قولھ 

ستة إلى خمسة أنواع،وبالنسبة للحر لھ تنوعان صوتیان ویقصد بالمقید أي الصوت محكوم 

وبسیاق یرد فیھ فلو جاور مجھورا تأثر بھذا الجھر كما مثلنا سابقا ویختص  بشروط معینة

 .بھذا التنوع الصوائت

یختص بھذا ویقصد بالتنوع الحر أن الصوت ال یتقید بما قبلھ أو بعده من األصوات و 

عند الوقف  2)رآه الصادر والوارد(التنوع الصوامت،كنطق صوت الراء من الصادر من 

                                                            
  .أي خالیا لیس بین وبینھ حاجز. 195،ص2المصدر السابق ،مج 5

.  60أنظر الدراسة الصوتیة في لھجة الشایقیة،ص  1  
  .،یضرب لكل أمر مشھور یعرفھ كل واحد 298،ص1مجمع األمثال،اإلمام أبو الفضل المیداني،مج 2
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فنطق  3)الدھرِ  من أطول(علیھ یرقق مع أنھ مفخم في األصل ولو عكس في كلمة الدھر من 

لحصل لھذا الصوت تغییر ولكن ھل التغییر الذي  بتفخیم الراء بدال من ترقیقھا على األصل

معنى أم ال من؟من خالل النطق یحدث تغیر للصوت بسبب تغییر صفتھ،ففي نجم غیر ال

 الصادر الترقیق جعل الصوت رقیقا بدال من غلظھ،وفي الدھر التفخیم جعل الصوت غلیظ

 ابعد ترقیقھ،أما من ناحیة الشكل أو الرمز والمخرج

لم یحدث تغییر في المعنى،فمعنى كلمة الصادر المفخمة الراء ھو نفس  فلم یتغیر،ولذلك 

لكلمة الدھر،وبذلك أصبح لصوت الراء  الراء،وكذلك بالنسبة رققةممعنى كلمة الصادر ال

 .تنوعان صوتیان

بخالف األلفونات فال یحدث لھا أي  معانیھاإذن الفونیمات لو تبادلت مواقعھا لتغیرت  

ا مر من خالل األمثلة وإنما یحدث لھا تغییر في النطق یحاسب علیھ تغییر في المعنى كم

 . 1المجتمع كما أشار الدكتور یوسف الخلیفة لذلك

وأن العامل في تنوع األصوات التي تتغیر صفاتھا من تفخیم أو ترقیق أو العكس  

 .ومن ھمس وجھر أو العكس ھو التأثر الناتج من مجاورة األصوات مع بعضھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

.  441،صنفسھ  المصدر  3  
. 88أنظر إلى مدخل إلى علم اللغة، یوسف الخلیفة، ص  1  
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 األصوات الصائتة:المبحث الثاني
 تعریفھا وأنواعھا":المطلب األول
ھي النوع الثاني من األصوات ولھا دور ال یقل عن دور األصوات :أوال تعریفھا

فھي التي تساعد  الصامتة،فإذا كانت األصوات الصامتة رموزا یترجم بھا عن خلجات النفس

األسباب التي یقف عندھا الشخص فلذا سنتتبع لكي على نطق تلك الرموز وھو أھون 

 .نتعرف على ماھیتھا في اللغة العربیة وسنبدأ أوال في كیفیة حدوثھا

تحدث األصوات الصائتة نتیجة التساع مجرى الھواء،دون أن یتعرض مجراھا  

وتعرف عند  1الصوتیة،فلذا تتصف بأنھا أصوات مجھورة عائق وتھتز معھا األوتار

الصوت «المحدثین باألصوات المتحركة كما أسلفنا من قبل ویعرفون الصوت الصائت بأنھ 

المجھورالذي یخرج الھواء عند النطق بھ على شكل مستمر من الحلق والفم دون أن 

 :واألصوات التي یطلق علیھا ھذا المصطلح في العربیة تشمل 2»یتعرضھ عائق

إذا سكنت وكان ما قبلھا مفتوحا قبل األلف  وذلك والواو والیاءوھي األلف  :حروف المد -1

 .4ویطلق علیھا الحركات الطویلة 3ومضموما قبل الواو ومكسورا قبل الیاء

                                                            

. 161،ص 200علم اللغة العام ،كمال بشیر،دار الغریب للطباعة والنشر القاھرة،ط   1  
. 39أنظر أساسیات علم األصوات،محمد البوصري،ص  2  
. 59،ص 1985، سنة 1التبصرة في القراءات السبع،محمد مكي ابن أبي طالب القیصي، ط  3  
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 5وھي الفتحة ،الضمة والكسرة ویطلق علیھا الحركات القصیرة: الحركات الثالث -2

من الحركات الطویلة،أي أن امتداد طول الحركة القصیرة  والحركات القصیرة ھي أبعاض

ینتج الحركة الطویلة،فبزیادة زمن طول الحركات الثالث الفتحة صارت ألفا والكسرة 

  .صارت یاء والضمة صارت واو

 

طمر نشأ عنھ صوت األلف وبذلك صارت طمر طامرا فمثال امتداد فتحة الطاء من  

الحركات أبعاض حروف المد واللین وھي األلف والیاء اعلم أن «وفي ذلك یقول ابن جني

وكذلك الحركات الثالث وھي الفتحة،الكسرة ،الضمة فكما أن ھذه الحروف ثالثة  والواو

ویقول في موضع آخر  1»فالفتحة یعض األلف والكسرة یعض الیاء والضمة یعض الواو

تذب جأبعاضھا فالفتحة تونقلل الحرف الذي تقترن بھ وتجتذب بھ نحو الحروف التي ھي «

أي الحركات الثالث فمثال أن الواو والیاء  2»الحرف نحو األلف والكسرة تجتذبھ نحو الواو

،عبارة عن زیادة الحركات القصیرة فامتداد الفتحة التي 3)عاقول حدیث(واأللف من المثل 

ھا نشأ وامتداد الضمة التي على القاف من األلفنشأ عنھ صوت  )عاقول(على العین من 

نشأ عنھ صوت الیاء وبذلك  )حدیث( وامتداد الكسرة على الدال من كلمة عنھ صوت الواو

یتضح أن الفتحة والكسرة والضمة ھي أجزاء من األلف والیاء والواو وأن الفتحة إذا طالت 

في النطق نشأ عنھا ما یسمى بصوت األلف وكذلك إذا زاد طول نطق الكسرة نشأ عنھا 

لطریقة للضمة فإذا امتد صوتھا عند نطقھا یصدر صوت الواو،فإذن  اصوت الیاء نفسھ

المقیاس بین الحركات القصیرة والطویلة ھو الفارق الزمني الذي تستغرقھ األصوات 

عھا وعلى ذلك یكون عدد األصوات المتحركة ثالثة طواال وثالثة قصارا ومجمو.الطویلة

                                                                                                                                                                                          

.  164،ص 200علم األصوات ،كمال بشیر،دار الغریب،ط   4  
. 166نفسھ  ،ص  المصدر  5  

. 19،ص1سر صناعة اإلعراب،ابن جني ،مج   1  
. 42المصدر نفسھ ،ص  2  
،العقول من النھر المعوج منھ یضرب لمن ال یوفوتھ 28،ص2مجمع األمثال ، أبو الفضل المیداني،مج  3

 .. حدیثا سمعھ
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نظرنا إلیھا من الناحیة الوظیفیة أي من ست حركات وھذا باعتبار أنھا فونیمات،وھذا لو 

 .ناحیة العمل واختصاص كل حركة على حدة

ولو نظرنا إلیھا من حیث النطق فھي تسع قصیرة،وتسع طویلة فاألصوات الستة  

السابقة مضروب في ثالثة فتارة تكون مرفقة وتارة تكون مفخمة ومرة بین التفخیم 

وبذلك یكون المجموع ثمانیة عشر صوتا باعتبار أنھا فونیمات .كما سنرى الحقا 4والترقیق

 .إذن مجموع األصوات الصائتة من تنوع وفونیم أربع وعشرون حركة

 :ثانیا أنواعھا
 :بحسب زمن الصوت المستغرق إلىتنقسم األصوات الصائتة  

یا (لف في الكلمات اآلتیة من طویلة وھي حروف المد الثالثة األلف والواو والیاء نحو األ -أ

والیاء في كلمة الكثیر والیاء الثانیة من كلمة الیسیر من  2)من عارض النعامة بالمصاحف

یفني ما في القدور ویبقى ما في (والواو في القدور والصدور من 3)الیسیر یجني الكثیر(

 . 4)الصدور

والضمة نحو  )أحسن(قصیرة وھي الحركات الثالثة الفتحة نحو فتحة السین والنون من  -ب

 شيءٌ  أُضیف َما(من المثل  )من،علم،حلم(والكسرة العین والحاء من  )أضیق(الھمزة من 

 .5)إلى ِحْلمٍ  ِعْلمٍ  ِمنْ  أْحَسنَ  شيء إلَى

كسرة القصیرة ولكل الصوائت القصیرة والطویلة رمز یوضعھا فیرمز لصوت ال 

والطویلة  )a(ویرمز للفتحة القصیرة بالرمز )iÏ(أما الطویلة فیرمز لھ بالرمز )أ(بالرمز 

 .uu(6(والطویلة بالرمز  )u(ویرمز للضمة القصیرة بالرمز  )aa(بالرمز 

 

                                                            
  . 462،ص 200علم األصوات ،كمال بشیر،دار الغریب للنشر ط 4

،أصل ھذا أن قوما من العرب لم یكونو رأوا نعامة  422،ص  2مجمع األمثال،أبو فضل المیداني،مج 2
  .فلما رأوھا ضنوھا باھیة فأخرجوا المصحف وقالوا بینانا وبینك كتاب هللا تھلكینا

. 427المصدر نفسھ ،ص  3  
  4 427المصدرنفسھ،ص

267المصدر نفسھ ،ص  5  
.13، ص1990منھاج البحث في اللغة، تمام حسان، مكتب أنجلو المصریة للنشر، سنة  6  
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 ممیزاتھا:الثانيالمطلب 

مة ال یغفل عنھ األمي في العربیة لتمتاز األصوات الصائتة بأن لھا دورا في بناء الك 

فھي مكون أساس یضاف إلى الصوامت،كما لھا دور في ضیط آخر الكلمات وھو ما یسمیھ 

النحاة باإلعراب وھذا بالنسبة للصوائت القصیرة وأما الطویلة فھي إنباتھا عن الصوائت 

 .مافي اإلعراب كإنابتھا عنھا في جمیع المذكر السالم والمثنى وغیرھالقصیرة 

قد تحتمل عددا من المعاني ویكون  ، فالكلمةوكذلك لھا دور في التفریق بین المعاني 

 :وذلك نحو كلمة الخمر من ھذین المثلین الصوائتالفیصل بینھا 

 . 1یدب لھ الضراء ویمشي لھ الخمر -

 . 2الیوم خمر وغدا أمر -

لكن یوجد  )والراءالماء والمیم (فھذان المثالن اشتمل على أصوات متشابھة في  

اختالف بینھما في صوت المیم ففي األولى كانت مفتوحة وفي الثانیة كانت ساكنة فھذا 

ماوراك من حرف أو حبل رمل،أما : االختالف نجم عنھ اختالف في المعنى فاألولى تعني

 .الثانیة فتعني ما أسكر العقل،فبسبب اختالف حركة المیم اختلف معناھما

قیقتھا األصوات الصامتة بأنھا أكثر وضوحا منھا فقد قال إبراھیم عن ش وأیضا تمتاز 

إن المحدثین الحظوا أن األصوات الساكنة على العموم أقل وضوحا في السمع من  «أنیس

 . 3»أصوات اللین
                                                            

ماوراك من جرف أو :،الضراء شجر ملتف الخمر  417،ص 2مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج  1
  .جبل رمل یضرب للرجل أنجلو صاحبھ

، أي یشغلنا الیوم خمر وغدا شغلنا أمر یعني أمر الحرب یضرب للدول 417المصدر نفسھ، ص  2
  .الخالیة من المحبوب والمكروه
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 وكما تتمیز بالطول فھي أطول من األصوات الصامتة ویتفاوت طولھا في  

 

 

 

 . 1بعضھا فالفتحة أطول من الكسرة والضمة 

،أو أن یوقف علیھا  2ویزددن طوال وامتدادا إذا وقعت بعد الھمزة أو الحرف المدغم 

وكلمة عوراء  4)َدَعةٍ  ِمنْ  َخْیرٌ  ھي ھَْیَجاءَ  یَاُربَّ (ومثال األول كلمة ھیجاء من  3عند التذكر

ةٍ  ُكلِّ  فَْوقَ (ومثال الثانیة كلمة طامة من  5)باِرَدةٌ  َغنِیَمةٌ  َعْواَرءَ  ِمنْ  َدْمَعةٌ (من   .6)طَامَّة طَامَّ

قبلھا من وكما تتمیز أیضا بأنھا مجھورة سواء كانت طویلة أم قصیرة وتابعة لما  

إن األلف تتبع ما قبلھا فال توصف بترقیق وال (حیث التفخیم والترقیق فقد قال ابن الجزري 

إن الصوائت إذا جاورت  8قال كمال بشر على بقیة الصوائت فقدوھذا الحكم یجري 7)تفخیم

كانت مفخمة وإذا جاورت القاف،الحاء  )الصاد،الضاد،الطاء، الظاء(حروف األطباق 

والغین كانت في مرتبة وسطى من التفخیم والترقیق وفیما أعد ذلك تكون مرققة دون أن 

 .یوضح بعض ذلك 1یرھا والجدول رقم یخص حركة دون غ

  

 

 
                                                                                                                                                                                          

.27األصوات اللغویة، إبراھیم أنیس، مكتبة النھضة ومطبعتھا بمصر، ص   3  
. 127األصوات اللغویة،إبراھیم أنیس ،مكتبة النھضة ومطبعتھا بمصر،ص   1  
. 33،صسر صناعة األعراب بن حني  2  
. 355،ص1952الخصائص بن جني،دار الكتب المصریة للنشر،سنة   3  
الحرب،الدعة ھي الراحة والسكون یضرب :،الھیجاء 421،ص2مجمع األمثال،أبو فضل المیداني،مج4

  .لرجل إذا وقع في خصومة فاعتذر
صل إلیك ،أي من عین عوراء یضرب بھ البخیل یو 270،ص1المصدر نفسھ،أبو فضل المیداني،مج 5

  .منھ القلیل
. 90،ص2المصدر نفسھ،أبو فضل المیداني،مج  6  
. 203،ص2النشر في قراءة العشر،ابن الجزري،الصنعة التجاریة الكبرى،مج  7  
. 462،ص200علم األصوات،كمال بشر،دار الغریب لنشر،ط  8  
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 .األصوات الصائتة المجھورة )1(الجدول رقم 

 النوع الحركة الكلمة النص

 األلف الطویلة صامت 1أقر صامت
الصاد  جاورت مفخمة األلف

 المفخمة

ْمَضاءِ  ِمنَ  كالُمْستَِغیثِ   الیاء الطویلة كالُمْستَِغیثِ  2بِالنَّار الرَّ
الیاء ھنا بین التفخیم والترقیق 

 .الغینلمجاورتھا لصوت 

دَ  أَْنَضجَ  إَِذا َحتّى أَُخوكَ  شَوى  الواو الطویلة أَُخوكَ  3 َرمَّ
الواو بین التفخیم والترقیق 

 لمجاورتھا لصوت الخاء

ْ◌بلِ  ِمنَ  أَْرَخصُ   أَْرَخصُ  4 الزَّ
الضمة 

 القصیرة

الضمة التي على الصاد بین 

 لمجاورتھما لصوت الحاء

 

 .الحركات وغیر مختص باأللف فحسبولعل ھذا یثبت أن الحكم شامل لكل 

 

 
 
 

 

                                                            
  .،یضرب لرجل یسأل عن شيء فیسكت 122،ص2المیداني،مج مجمع األمثال، اإلمام أبوفضل 1

  .،یضرب في خلیتین من اإلساءة تجمعان على رجل149،ص2مجمع األمثال ،أبو فضل المیداني،مج  2
،یضرب لمن یفسد اصطناعھ بالمن،ویردف صالحھ 360،ص1المصدر نفسھ،أبو فضل المیداني،مج 3

  .بما یورث سوء الضن
. 317،ص1المصدر نفسھ،مج  4
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 .التنوع الصوتي لألصوات الصائتة: المطلب الثالث 
األصوات المتحركة مثل األصوات الساكنة كما یعتریھا من تغیر وتنوع صوتي  

ومن أمثلة .لتحقیق التوازن بین عناصر الكلمة لتأتي في قالب سیلقي متناسق،لھا نصیب فیھ

تجاور األلف لصوت مفخم أو مرقق فإذا جاور صوت األلف صوتا من األصوات  :ذلك 

 :المفخمة وتأثر بذلك وصار مفخما وأمثلة ذلك كثیرة منھا 

 . 1الخوف یضاجعال عیش لمن  -

 . 2 بِاْستھِ  كاْلُمْصطادِ  أْنتَ  -

َدتْ  ِعَصامٍ  نَْفسُ  -  .3 ِعَصاماً  َسوَّ

 .4 تَااَرتٌ  الُخطُوبُ  -

السابقة التي تحتھا خط وقع فیھا قبل األلف صوت الضاد من كلمة یضاجع فالكلمات  

 والطاء من كلمة المصطاد والصاد من عصام فالمالحظ أن ھذه األصوات كلھا مفخمة ففخم

صوت األلف لتأثره بھذه األصوات والكسرة التي على العین من كلمة عصاما والضمة التي 

رھا بالصاد والضاد المقتحمین أما الواو الطویلة من على الیاء من كلمة یضاجع فخمتا لتأث

 .الخطوب فقد تأثرت بصوت الطاء المفخمة ففخمت

 :وإذا جاورت صوتا من األصوات المرققة صارت مرققا نحو  

 .5 الِحَجارَ  على ولَوْ  ةُ  األمارَ  َحبََّذا یَا -

 6 َجاِھلٌ  َوالبَِصیرُ  أعَمى یَْطُرقُ  -

فَةِ  َخفِیفٌ  -  .7 الشَّ

                                                            

.،یضرب في مدح األمن 241،ص2مجمع األمثال،أبو فضل المیداني،مج  1  
  2 .،یضرب لمن یطلب أمرا فینالھ من قرب222،ص1المصدر نفسھ،مج 
.،یضرب في نباھة الرجل من غیر قدیم331،ص2المصدر نفسھ،مج  3  
. 262،ص1المصدر نفسھ،مج  4  
. 418،ص2المصدر نفسھ،مج  5  
. 423،ص2المصدر نفسھ،مج  6  
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 .1 تَقَع أالَّفِھَا َعلَى الطُّیُورُ  -

 )اإلمارة(والمیم من  )یا(وفي ھذه الكلمات جاور صوت األلف أصواتا مرققة من  

صوت  ، فرققفكل ھذه األصوات مرققة)جاھل(والجیم من الحجارة والجیم أیضا من كلمة 

 .األلف

تأثر صوت الیاء یصوت الفاء المرقق فرقق،أما في كلمة الطیور فقد  )خفیف(وفي  

 :صوت الواو الطویلة بصوت الیاء المرققة فرقق الواو أما في الكلمات اآلتیة فنرى تأثر

 .2 بِالثِّیابِ  الجَمالُ  لَْیسَ  -

ا ألْمرٍ  -  .3 لِْلَجَوابِ  الكالم َدعِ  قِیل مَّ

التأثیر فقد وردت كلمة الثیاب وھي مفر ثوب في المثال األول ورد نوع آخر من  

والجمیع األصلي منھ ثواب فأثرت الكسرة القصیرة في الواو فأبدلت الواو یاء لتناسب 

الكسرة ففي الصرف إذ وقعت الواو عینا لجمع تكسر صحیح الالم وقبلھا كسرة بشرط أن 

في المثال  الثاني فبتاء الفعل قال للمجھول تكون  وكذلك 4تكون ساكنة في المفرد تقلب یاء

للحركات وكل  إبدالقول ولكن لمناسبة الیاء للكسرة أبدلت الواو یاء فنجم عن ذلك التأثیر 

 .ذلك لكي تسھل عملیة النطق 

التأثیر یؤدي الى فان عملیة التأثر تأتي نتیجة لمجاور األصوات مع بعضھا وھذا     

صوت ، المتأثر بإبدالھ أو قلبھ أو  إدغامھ كما سنتطرق لكل ھذا بنوع اكتساب صفة جدیدة لل

 .من التفصیل عند حدیثتا لقضیة المماثلة إن شاء الرحمن 

ووضح ذلك من خالل العربیة فمثال كان  وتتمیز األصوات الصائتة بوجود تقارب بینھا

،وكان العرب )امصیام،نی(ینطقونھا  )صوام، نوام (الحجازیون ینطقون الواو یاء نحو 

ینطقون الواو بفتحھا في تفاوت والقران الكریم قد استعملھا مضمومة والحجازیون كانوا 

                                                                                                                                                                                          
  .،أي إذا كان قلیل السؤال یضرب لقلیل المسألة262،ص1مجمع األمثال،أبوفضل المیداني،مج 7
  . 442،ص1المصدر نفسھ،مج 1
  . 257،ص2المصدر نفسھ،مج 2
  . 257،ص2المصدر نفسھ،مج 3
 2010،سنة إضافتھ1النھضة العربیة لطباعة والنشر،بیروت،مج التطبیق الصرفي، عبد الراجحي،دار 4

  . 138،ص
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أما العرب فكانوا یقولون برئت بكسر ھمزتھا ،إال بفتح الھمزة  )برأت من المرض(ینطقون 

 .أن انسجام الكسرة والضمة أكثر من انسجام غیرھا من الحركات األخرى 

 المقاطع الصوتیة :المبحث الثالث 
 :المطلب األول تعریفھ وأھمیتھ 

والواضح فیھا سرد أن أصحاب الدراسات الصوتیة لم ’ھو إحدى القضایا الصوتیة  

بل رغم البعض أن لیس لھ أھمیة تخدم ’یتوصلوا إلى تعریف دقیق شامل یبین ماھیتھ 

على محاور ثالثة الدرس الصوتي ولكي نتعرف على حقیقتھ ال بدلنا من أن نلقي الضوء 

 :وھي كتالي 

 .المقصود من المقطع -أ

 .تعریفھ-ب

 .أھمیتھ -ت

 :المقصود من المقطع -أ

یقصد بالمقطع الصوتي لألصوات التي یجوز الوقف علیھا في تركیب الكلمة،نحو  

فالھمزة والفتحة ھما أصغر األصوات التي یمكن للشخص أن  )أنا( من كلمة )أ(وقفنا في 

یقف عندھما دون أن یحسب بإضطراب في بقیة الكلمة ،وفي ذلك قال المستشرق ألماني 

عندنا یعني المحدثین كل جزء من أجزاء الكلمة یجوز الوقف علیھ  1أنھ ھو الھواء:شاده

 .2بدون تشویھ

أنا ابن (وتتكون الكلمة من عدة مقاطع فمثال عند تحلیل أنا كعملیة حسابیة من المثل  

تتكون  )أنا(مقطعا ثانیا فإن  )نا(تمثل مقطعا أول و  )أ(حیث إن )نا+أ(تقسم إلى  3)بجدتھا

حین  رمز للصوت الصامت،في )ص(ص ح ح،حیث =ص ح،نا=من مقطعین،وتفصیلھما أ

 .تساوي عدد التقاطع التي تتألف منھا الكلمة)ت(رمز للصوت الصائت،و  )ح( أن

                                                            

.أي المقطع  1  
. 119مناف مھدي محمد،عالم الكتب لنشر،ص.علم األصوات اللغویة،د  2  
. 22،ص1مجمع األمثال،أبو فضل المیداني،مج  3  
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ى المكونة للمقطع وھذان الصوتان فصوت الھمزة وصوت الفتحة ھما الوحدة الصغر 

لذلك تتكون من مقطع  )نا(لم یكن لھما أي معنى یدالن علیھ،و )نا(قبل تركیبھما مع المقطع 

واحد إال أنھ یختلف عن السابق في أنھ مقطع متوسط،ألنھ یتكون من صوت صامت 

ر ھذا النوع وصائتین،وأقل المقاطع التي تكون كلمة ذات مدلول تكون داللتھا وظیفیة،ویتوف

 :بعض األمثال التي توضح ذلك أكثر )1(غالبا في الحروف،وفي الجدول رقم

 :أقل مقاطع ذات المدلول )1(الجدول رقم 

 

 المقطع المدلول الكلمة النص

 1 ِمْثَلھ وَتأَتى ُخلُقٍ  َعنْ  َتْنھ ال

 ال

  َعنْ  

  و

 النفي

 حرف جر

 عاطفة

 ص ح ح مقطع طویل مفتوح

 طویل مغلق ص ح ص مقطع

 ص ح مقطع قصیر

 2 أْمرُ  لَِقصیرٍ  ُیَطاع ال

 الالم

 الھاء

 حرف جر

ضمیر 

 للغائب

 ص ح

 ص ح

ْملِ  َعضُّ  َیْبلُغ أَنْ  َعَسى ما  3 النَّ
 ما

 أن

 نافیة

 مصدریة

 ص ح ح

 ص ح ص

 

ْھرِ  َعَلى َعَتبَ  َمنْ   َطاَلتْ  الدَّ

 4 َمْعَتَبُتھ

 

 من

 ال

 

 شرطیة

 تعریفیة

 

 ص ح ص

 ص ح ص

 ص ح للمخاطب التاء 5 یقاَِتلُ  ال ریَ اَلعْ  أَنَّ  َزَعْمتَ 

 
                                                            

. 238نص2مجمع األمثال،أبو فضل المیداني،مج  1  
. 289،ص2المصدر نفسھ،مج  2  
. 290،ص2المصدر نفسھ،مج  3  
  .،أي ما غضب على الدھر طال غضبھ ألن الدھر ال یخلو من أذى 303،ص 2المصدر نفسھ،مج 4

.،یضرب لمن یظھر منھ البأس والنجدة ولم یكن یرى ذلك عنده323،ص2المصدر نفسھ،مج  5  
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 .ھو احدى القضایا الصوتیة التي اختلف في تعریفھا :تعریفھ -ب

 :تعریفھ عند القدماء -1

 .1من قطع یقطع بمعنى الجز والفصل واالجتیاز :لغة -أ

أن الصوت غرض یخرج مع النفس مستطیال  اعلم...(فحدده ابن جني بقولھ  :إصطالحا -ب

،فیسمى واستطالتھمتصال حتى یعرض لھ في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیة عن امتداده 

 .2)...المقطع أینما عرض لھ حرف وتختلف أجراس الحروف بسبب اختالف مقاطعھا

ظور فھم من ھذا النص أن ابن جني استطاع تقدیم الدرس الصوتي بكل حیثیاتھ بمن 

ألن معرفة المخرج (حداثي ففرق بین الحرف والصوت ومیز بین األصوات صفة ومخرجا 

ورغم ھذا فإن القدماء لم .3)بمنزلة الوزن والمقدار،ومعرفة الصفة بمنزلة الحك والمعیار

 .یتطرقوا للمقطع وأشكالھ وأنواعھ بشكل واضح،ولعل السبب في ذلك عدم وضوح الرؤیة

 

 :ثینتعریفھ عند المحد -2

من الالفت لنظر أنھ لیس ھناك حتى اآلن تعریفا واحدا متفق علیھ یمكن أخذه منطلقا  

 .4لدراسة المقطع وأنواعھ وكیفیات تركیبھ في كل اللغات

وبالرغم من تباین رؤاھم للمقطع الصوتي إال إنھم یجمعون على أن أھمیة الدراسة المقطعیة 

باعتبار أن المقطع اصغر وحدة صوتیة یمكن إن یقسم إلیھا الكالم ،مادامت األصوات 

 . 5التوجد مستقلة في العملیة الكالمیة البتة

كلم وقد تطول ھذه الكتلة فالمقطع الصوتي أصغر كتلة نطقیة یمكن أن یقف علیھا المت 

أو تقصر بحسب طبیعة المقطع نفسھ،وبحسب النظام المقطعي للغة أیضا،ألن كل لغة 

ویذھب الدكتور رمضان عبد التواب إلى أن المقطع الصوتي ھو .1نظامھا المقطعي المتمیز

                                                            

.)مادة قطع(،8لسان العرب،ابن منظور،دار الصادر للنشر بیروت،مج  1  
. 6،ص1سر صناعة اإلعراب،ابن جني،مج  2  
. 277أنظر دراسات في فقھ اللغة، صبحي صالح،ص  3  
. 503،ص2000علم األصوات، كمال بشر،دار الغریب لطباعة والنشر القاھرة،ط  4  
. 161،ص1981،سنة2دراسة الصوت اللغوي،أحمد مختار عمر،عالم الكتب القاھرة،ط  5

  

. 21،ص1كشك،دار السالم لنشر القاھرة،طمن وظائف الصوت اللغوي،أحمد   1  
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كمیة من األصوات تحتوي على حركة واحدة،ویمكن االبتداء بھا والوقف علیھا من وجھة 

ظر اللغة موضوع الدراسة،ففي العربیة الفصحى ال یجوز االبتداء بحركة،ولذلك یبدأ كل الن

أنھ عبارة عن حركة ،أما إبراھیم أنیس فیرى 2مقطع فیھا لصوت من األصوات الصامتة

قصیرة أو طویلة مكتنفة بصوت أو أكثر من األصوات الساكنة وللمقاطع أنواع تختلف 

ه التعریفات التي تم إیرادھا على سبیل التمثیل للحصر ،إن جملة ھذ 3باختالف اللغات

متكاملة فیما بینھا فھي تعطینا إلى حد ما یمس معظم جوانب المقطع الصوتي،ذلك أن كل 

طبعا في األخیر  تعریفا للمقطع من وجھة نظره الخاصة،وھذالغوي یحاول أن یعطي 

یساعدنا على معرفة خصائص المقطع وسماتھ للوصول إلى الفھم الدقیق المعاني وإیحاءاتھا 

 .المختلفة

 

 :أھمیتھ-ج
تتجلى أھمیتھ بصورة واضحة عند التالمیذ الذین ینتسبون إلى المراحل الثالثة   

لقام أوال بإستھجاء األولى من سلم التعلیمي،فمثال لو طلب من أحدھم أن یقرأ فقرة من نص،

الحرف األول مصاحب معھ نوع الحركة التي علیھ،مواصال إلى إكمال الكلمة وھكذا إذن 

اإلستھجاء ھو نطق الصوت الصامت والصائت اللذین یمثالن المقطع كحد أدنى في تكوینھ، 

ما لفي تكوینھ،فإن لم یكن الطالب مدركا لنطق الصوت الصامت والمتحرك المتالزمین 

قراءة الكلمة،فإذن المقاطع تمكن القارئ من قراءة بل تجعلھ مجیدا لھا وترود معرفة  أمكنھ

لسانھ على النطق وال یفوتني أن أذكر أن لھا دورا في الكتابة،ونلتمس ذلك جلیا عند 

الصبیان كما تظھر أھمیتھ في مرحلة متقدمة من العلم إذ نحن طالب الجامعات الذین ندرس 

البیت الشعري لمعرفة نوع بحره،وبذلك یظھر نوع آخر یبین أھمیة  اللغة العربیة نقطع

وكما نعلم جمیعا فإن .،التي تمكن من معرفة نوع القافیة 1المقاطع ومعرفة األوزان الشعریة

اللغة العربیة اختلطت بكثیر من اللغات األخرى بعد اختالط العرب باألعاجم فشكل ذلك 
                                                            

. 103،ص1997،سنة2مدخل إلى علم اللغة،رمضان عبد التواب،الخانجي لنشر،ط  2  
. 147،ص1952،سنة2موسیقى الشعر ،إبراھیم أنس،مكتبة أنجلو المصریة لنشر،ط  3  

 
. 122مناف مھدي محمد،الموسوي،دار العالم الكتب لنشر،ص.علم األصوات اللغویة،د  1  
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لعربیة،فكان للمقطع إسھام في التفریق بین أصالة ھاجسا في معرفة أصل أغلب الكلمات ا

الكلمة العربیة وغیرھا،باإلضافة على أنھ یزن الكلمة العربیة المتصرفة والجامدة بخالف 

غنى (:المیزان الصرفي إذ یختص بوزن الكلمة العربیة المتصرفة فقط ولتبیان ذلك نمثل بـ

 .3)وستعین على حوائجكم باإلبرام(،2)المرء في الغربة وطن،وفقره في الوطن غربة

 

 : یبین وزن الكلمة )2(جدول رقم 

 الوزن المقطعي الوزن الصرفي الكلمة

 ص ح ح+ص ح فعل عنى

 مرء+ ال 

 ال

 مرء

 

 

 فعل

 

 ص ح ص

 ص ح+ص ح ص

 في 

 غربة+ال

 ال

 غربة

 

 

 

 فعلھ

 ص ح ح

 

 ص ح ح

 ص ح ص+ص ح+ص ح ص

 ص ح ص+ ص ح+ص ح فعل وطن

 ھـ+فقر+و

 و

 فقر

 ھـ

 

 

 فعل

 

 ص ح 

 ص ح +ص ح ص 

 ص ح

 في 

 وطن +ا ل 

 ال

 

 

 

 ص ح ح

 

 ص ح ص 

                                                            

. 67،ص2مجمع األمثال،أبو فضل المیداني،مج  2  
. 356،ص1المصدر نفسھ،أبو فضل المیداني،مج  3  
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 ص ح+ ص ح+ص ح فعل وطن

 وا+استعین

 استعین

 وا

 على

 

 استفعل

 ص ح+ص ح+ص ح ص

 ص ح+ح

 ص ح ح 

 ص ح+ص ح 

 كم+حوائج

 حوائج

 كم

 

 فواعل

 

 ص ح+ ص ح+ص ح ح+ص ح

 ص ح ص

 اإلبرام+ـب

 ـب

 اإلبرام                       

                           ال

 إبرام

 

 

 

 

 افعال

 

 ص ح

 

 ص ح ص

 ص ح+ص ح ح+ص ح ص

  

وبذلك یتضح أن للمقطع ھو مكمل للمیزان الصرفي،ولھ دور كبیر في خدمة الدرس 

 .اللغوي

 

 أنواع المقاطع وعددھا:المطلب الثاني
 :أوال أنواع المقاطع

الصوتیة،كما اختلفوا في عددھا  لقد اختلف اللغویون في إعطاء مفھوم دقیق للمقاطع 

ثة اعتبارات ھي الوأنواعھا ومرد ذلك تباین وجھات النظر كما ذكر سابقا،تقسم المقاطع بث

 :كما یلي

 1أنواع ھي 5باعتبار النوع تقسم المقاطع في اللغة العربیة إلى  -1

                                                            

108-107،ص1993،،سنة6في علم اللغة العام،عبد الصبور شاھین،مؤسسة الرسالة للنشر،ط  1  
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من یتكون ھذا المقطع من صوت وصائت،وتمثل لذلك بالكلمات التي تحتھا خط  )صح( -أ

 .التالیة األمثلة

 . 2 ِظلَّلُھ الظَّْبيُ  تََركَ  -

 .3 َمَعك یَْسَعى َمنْ  العزاء أَخا إِنَّ  -

 .4 النَِّصیَحة َصَدقَكَ  َمنْ  أُّخوكَ  -

 :والكلمات التي تحتھا خط تبین لنا النوع األول من المقاطع وإلیك بیانھا 

 .)ص ح(+)ص ح(+)ص ح(=ك+ر+ت:ترك -

 .)ح ص(+)ص ح(+)ص ح(=ك+ع+م: معك -

 .)ص ح(+)ص ح(+)ص ح(+)ص ح(=ك+ق+د+ص:صدقك

الكلمات ،بینما یتألف النوع من صوت صامت وصائت وصامت،وبتقطیع )ص ح ص(:ب
 :اآلتیة یتضح ھذا النوع

اَِذا فأَْوِجع َضَرْبتَ  إذا -  . 51فَأْسِمعْ  َزَجْرتَ  َوٕ

 .6 قَُرونَتُھ أَْسَمَحتْ  -

ص ح (+)ص ح ص( =مع+فاس:،فاسمع)ص ح ص(+)ص ح ص(=جع+فأو:فأوجع

 .)ص ح ص(+)ص ح(+)ص ح ص( =حت+م+أس:،اسمحت)ص

،ویختلف ھذا النوع األول بأنھ یتكون من صوت وحركة طویلة وستستعرض )ص ح ح(:ت

 :ھذا في أمثلة توضیحیة

 .1 َجالَ  اْبنُ  أنَا -

 .2 نَاُرھَا ما وانظُُروا تَْنُسبُوھَا ال -

                                                            

.  121،ص1مجمع األمثال ،أبو فضل المیداني،مج  2  
. 55،ص1المصدر نفسھ،أبو فضل المیداني،مج  3  
. 23،ص1المصدر نفسھ،أبو فضل المیداني،مج  4  
  . 29،ص1مجمع األمثال،أبو فضل المیداني،مج 5

 .  204،ص2المصدر نفسھ،أبو فضل المیداني،مج 6
  .،یضرب للمشھور المتعلي 31،ص1المصدر نفسھ،أبو فضل المیداني،مج 1
  .یضرب في الشواھد األمور الظاھرة التي تدل على علم باطنھا. 219،ص2المصدر نفسھ،مج 2
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ص ح ( =ال:،ال)ص ح ح(=ال=ج:،جال)ص ح ح(+ص ح=نا+أ:أنا

ص ح (+)ص ح ح(+ص ح+ص ح ح =ھا=بو=س=تن:،تنسبوھا)ح

ص ح (ھا +ر+نا:،ناروھا)ص ح ح(+ص ح+ ص ح ح=روا+ظ+وان:وانظروا،)ح

 .)ص ح ح(+ص ح +)ح

فھما  فالكلمات التي بین قوسین ھي التي توضح لنا كیفیةھذا النوعان الرابع والخامس

 :،وھما3نادران في العربیة وال یكونان إال في حالة الوقف

حیث یتكون من صوت صامت وحركة طویلة وصوت صامت وھذه  )ص ح ح ص(:ث

 .األمثلة التي تبین ذلك

 .4 َجھُولٍ  ِمنْ  َحلیمٌ  یَْنتَِصفُ  ال -

 . 5 تَْختَالُ  َذْیلٍ  َذاتِ  كلُّ  -

ص (=،ذات)ص ح ح ص(+حص  =ھول+ج:،جھول)ص ح ح ص(+ص ح=لیم+ح:حلیم

 .)ص ح ح ص(+ص ح ص=تال+تخ:،تختال)ح ح ص

یتكون من صامت وصائت قصیر صامتین ویتوفر ھذا النوع في حالة )ص ح ص ص( -ج

 .وبشرط أن یكون التشدید في آخر الكلمة التشدید والوقف

 .1  الذُّل َعلَى اْلَودِّ  ِمنَ  أَْصبَرُ  -

 .2 جاَءَك  َحْیثُ  ِمنْ  اْلَحَجرَ  ُردَّ  -

 .)ص ح ص ص( =رد:،رد)ص ح ص ص(+ص ح ص=ود+ال:الود

 .3وباعتبار مدة النطق بھا تنقسم إلى ثالثة أنواع -)2

                                                            
  . 134األصوات اللغویة،إبراھیم أنیس،مكتبة نھضة ومطبوعاتھا بمصر،ص 3

،ألن المجھول یربى علیھ والحلیم ال یضیع نفسھ  237،ص2مجمع األمثال،أبو فضل المیداني،مج 4
  .لمسافھتھ

  . 134،ص2أبو الفضل المیداني،مجالمصدر نفسھ، 5
  . 243،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 1
  . 418،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 2

  . 120،121األصوات اللغویة ،إبراھیم أنس،دار نھضة بمصر ومطبعتھا،ص 3
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وھو الذي یضم صوتا صامتا وصائتا طویال وصوتا صامتا كما في حالة :مقطع طویل -أ

 :الوقف نحو

 .4 یَِطیرُ  النََّعامُ  كادَ  -

ص ح ح (+ص ح+ص ح ح=عام-ن+أل:ص ح ح ص،النعام=كاد

 .)ص ح ح ص(+ص ح=طیر+ي:،یطیر)ص

 أو التي تضم صوتا صائتا قصیرا وصوتین صامتین نحو

 4.5  لٍّ أُ  ْبنِ  ُضلِّ  فِي َذھَبَ  -

 .)ص ح ص ص(=أل:،ال)ص ح ص ص(:ضل

 :وھي التي تتألف من صوت ساكن وحركة قصیرة مثل:قصیرة -ب

 .6 قََدمٌ  لَھ الَخْیرِ  في -

 .ص ح ص+)ص ح(+ )ص ح( =م+د+ق:،قدم)ص ح(+ )ص ح(=ھـ+ل:لھ -

 :ھي التي تتكون من ثالثة أصوات،صوت ساكن وحركة قصیرة نحو:متوسطة -ت

 .1 تَْظفَرْ  ْطلُبْ ا -

ص ح (+ )ص ح ص(=فر+تظ:،تظفر)ص ح ص(+ )ص ح ص( =لب+اط:اطلب -

 .)ص

 :أو من صوت ساكن وحكة طویلة نحو

 .2 اًَعالُِمھَا أْرضَ  قَتَلَ  -

 .)ص ح ح(+ص ح+)ح ح ص(=ھا+م+ل+عا:عالمھا

 :3باعتبارھا تنتھي بھ من األصوات الصائتة تقسم إلى إثنین -3
                                                            

منھ،لظھور بعض ،یضرب لقرب الشيء مم ایتوقع 162،ص2مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 4
  .أوقات

الضالل واألالل وھما الباطن،إذا ركب : ،ضل وال281،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 4
  .رأسھ في الباطل،أي إذا ذھب من غیر حق

5  
  .،أي لھ سابقة في الخیر 81،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 6
  .،یطلب في حث على الطلب المقصود 436،ص1الفضل المیداني،مج المصدر نفسھ،أبو 1
  .،یضرب في مدح العلم108،ص2مجمع األمثال،أبوالفضل المیداني،مج 2
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ص (والمقاطع المفتوح التي تنتھي بصوت متحرك،وتتمثل في النوع األول :مقطع مفتوح -أ

 :فالنوع األول نحو )ص ح ح(والنوع الثالث )ح

 .4 بِھِ  فَلَجَّ  اً  كاِسب َذھَبَ  -

 )ص ح(+ )ص ح(=ھـ+ب:،بھ)ح ص( +)ص ح( +)ص ح(=ب+ھـ+ذ:ذھب

 :والثاني نحو 

 . 5  ُصَداُعھَا هُ  َویُْكرَ  ُشْربُھَا یُْشتَھَى كالَخْمرِ  -

ص (+صح=ھا+ع+دا+ص:،صداعھا)ص ح ح(+ص ح+ص ح ص=ھا+ب+شر:شربھا

 .)ص ح ح(+ص ح+)ح ح

ھي التي تنتھي بصوت ساكن،وتتمثل في النوع الثاني  المقاطع المغلقة:مقطع مغلق - ب

 ومثال األول )ص ح ص ص(والخامس )ص ح ح ص(والرابع  )ص ح ص(

 .6  لَكَ  یُْحلَبْ  َكراَ  اْطِرقْ  -

ص (+ )ص ح ص(=لب+یج:،یجلب)ص ح ص( +)ص ح ص(=رق+طا:اطرق  -

 .)ح ص

 

 :ثانیا عدد المقاطع
ما  یختلف عدد المقاطع في الكلمة العربیة فمنھا ما یحتوي على مقطعین،ومنھا 

یحتوي على أربعة،ومنھا ما یحتوي على واحد،ویتدخل في ھذا نوع الكلمة،ھل ھي حرفیة 

 .أم اسمیة أم فعلیة

 :الكلمات الحرفیة كما یلي -أ

 . 1الماِء  فِي واْستٌ  السَّماءِ  في أْنفٌ  -

 . 2یَْصُدقُ  قَدْ  الَكُذوبَ  إنَّ  -
                                                                                                                                                                                          

  . 202،ص1968،سنة2أصوات اللغة العربیثة عبد الرحمان أیوب مطبعة الكاللي لنشر،ط 3
  . 28،ص1مجمع األمثال أبو الفضل المیداني،مج 4
  . 185،ص2أبوالفضل المیداني ،مجالمصدر نفسھ، 5
  . 432،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 6
  .،یضر للمتكبر صغیر الشأن21،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 1
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 .3َوقَع  الَمْوتِ  وفِي الَمْوتِ  ِمنَ  فَرَّ  -

 :التي تحتھا خط كما یليوتقع الحروف 

 .ص ح ص: ص ح ص،من: ص ح،قد+ص ح ص:ص ح،إن:ص ح ح،و:في

مما سبق تبین أن معظم الكلمات الحرفیة تتكون من مقطع واحد،وأقلھا ذات مقطعین وأنواع 

 .)ص ح ص(مقاطعھا تتراوح ما بین الصوت الصامت والمتحرك بحركة قصیرة صائت

 : الكلمات االسمیة والفعلیة -ب
الكلمات االسمیة والفعلیة المشتقة المجردة من ال في األسماء،ومن الضمائر في  أما 

یبلغ عددھا ما بین مقطعین ألى خمسة مقاطع وتتألف من أي نوع من أنواع  4األفعال

 :المقاطع كما یلي

 . 1)طَاِمرٍ  ْبنُ  طَاِمرُ (فمثال التي تتكون من مقطعین كلمة طامر من 

 ص ح ح+ص ح ح=مر+طا:طامر

 . 2)رمٍ  اَ  َغْیرِ  ِمنْ  َرْمیَةٍ  ُربَّ (من ثالثة  ومثال التي تتكون

 ص ح ص+ص ح+ص ح ص=ة+ي+رم:رمیة

 .3)اللیل مصابیحَ  العلم یَنَابِیَع كونوا(ومثال التي تتكون 

 ص ح+ص ح ح+ص ح ح+ص ح=ع+بي+نا+ي:ینابیع

 . 4)ُمضِحكاتِكِ  أْمرَ  ال ُمْبِكیَاتِكِ  أْمرَ (كامتا مبكیاتك ومضحكاتك مثل ومثال الخامس

                                                                                                                                                                                          
،یضرب لرجل تكون اإلساءة الغالبة علیھ ثم تكون منھ  17،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 2

  .الھنة من اإلحسان
  90،ص 2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 3
  . 208،ص1988،سنة 2أصوات اللغة العربیة ،عبد الغفار ھالل،مؤسسة أھرام لنشر،ط4
طمر وثب أي إذا كان الیدري من ھو وال یعرف . 432،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 1

  .یمأبوه یضرب لمن یظھر ویثب على الناس من غیر أن یكون لھ قد
أي رب رمیة مصیبة حصلت من رام مخطئ ال أن . 299،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 2

  .تكون رمیة من غیر رام فإن ھذا ال یكون قط
  . 455،ص2مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج 3
  . 30،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 4
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مبكیا (فالكلمتان تتكونان من خمسة مقاطع،وھما اسما فاعل من غیر الثالثي  

 :في آخر الكلمتین وتقطیعھما كما یلي)تك(،من الفعل یفعل ومن اللواحق )ومضحكا

 ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ص=ك+ت+یا+ك+مب:مبكیاتك

 ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح ص=ك+ت+ك+ح+مض:مضحكاتك

األمثلة السابقة تبین أنھ لم تقتصر على نوع معین من المقاطع وإنما ھذه  ومن خالل 

 .الكلمات اختلفت أنواعھا،فمنھا ما كان خماسیا ومنھا ما كان ثنائیا وھكذا

أما الكلمات ذات الستة والسبعة مقاطع تتكون مزیدة وتكون إما سابقة وإما الحقة  

 :مثال التاليوإما االثنین معا ونمثل لذات ستة مقاطع بال

ص +ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح ص+ ص ح=ك+ن+ب+ر+أض+ل:ألضربنك

 .ح

قَنَّكَ أما النوع السابع فال یكون إال مزیدا بزیادة في أول وأخره،كما في كلمة    ألُنَشَّ

 َ  . 5 ُمَعطِّساً  نَُشوقَا

ص ح +ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح=ك+ن+قن+نش+أ+ل:ألنشنقنك وتقطع

 .ص ح+ص ح+ص

 شیوع المقاطع وخصائصھا:الثالث المطلب
 :أوال شیوع المقاطع

 علمنا من قبل أن المقاطع العربیة خمسة أنواع 

مقطع طویل :ص ح ح -مقطع طویل مغلق،ت:ص ح ص-مقطع قصیر،ب:ص ح-أ

 .زائد طویل:ص ح ص ص-زائد طویل،ج:ص ح ح ص-مفتوح،ث

ا كعینة أكثر األنواع شیوعا سنأخذ األمثال التي وردت في حرف الظاء كلھ ولمعرفة 

 :من األمثال وھي كاآلتي

ص ح +ص ح ص،ص ح ص+ص ح،ص ح ص+ص ح ح+ص ح= 1ظئار قوم طعن -)1

 .ص

                                                            
  .،الشنوق إسم لدواء الذي یوضع في المنخرین177،ص2جالمصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،م  5

.،یضرب لمن یحمل على الصلح خوفا442،ص1مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج  1  
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ص ح +ص ح،ص ح+ص ح ص،ص ح+ص ح ص= 2ظلت على فراشھا تكرى -)2

 .ص ح+ص ح ح،ص ح ص+ص ح+ح

ص ح +ص ح+ص ح،ص ح ح+ص ح ص+ص ح= 3أظن ماء كم ھذا ماء عناق-)3

 .ص ح ح ص+،ص حص ح+ص ح ح،ص ح ح+ص،ص ح

ص ح +ص ح+ص ح ص،ص ح ح+ص ح+ص ح= 4قامح خیر مناري فاضح ظمأ -)4

ص ح +ص ح+ص ح ص،ص ح ح+ص ح ص،ص ح ص،ص ح ص+ص،ص ح ص

 .ص

ص +ص ح+ص ح+ص ح،ص ح ص+ص ح ص+ص ح ص= 1 الظلم مرتعھ وخیم -)5

 .ص ح ص+ص ح ص+ح،ص ح

ص ح +ص ح+ص ح،ص ح+ص ح ص+ص ح ح= 2 ظلمات یوم القیامةلظلم  ا-)6

 .ص ح+ص ح+ص ح ح+ص ح+ص ح،ص ح ص+ص حص،ص ح ص+ح

ص +ص ح+ص ح+ص ح ص،ص ح ص+ص ح ص= 3ظلت الغنم غبیثة واحدة -)7

 .ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص،ص ح ح+ص ح+ص ح ح+ح،ص ح

ص ح،ص ح +ص ح،ص ح+ص ح ح+ص ح ح+ص ح ح= 4الظباء عاى البقر -)8

 .ح ص+ص ح+ص ح+ص

ص +ص ح،ص ح ص+ص ح ح+ص ح ح،ص ح+ص حص= 5ي الظناناتبننوظ -)9

 .ص ح ح ص+ص ح ح+ح ص

                                                            

.،یضرب مثال للخلي فارغ األمر443،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  2  
  .الخیبة یضرب مثال في الدواھي ،العناق والعناقة443،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  3
،القامح والمقامح من اإلبل الذي قد اشتد عطشھ حت 443،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 4

  .فتر بذلك فتورا شدیدا
1 . 444،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  5  

  . 444،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 2
،یضرب في إختالط القوم وتساویھم في الفساد ظاھرا  444،ص1ل المیداني،مجالمصدر نفسھ،أبو الفض 3

 . وباطنا
،یضرب عند إنقطاع ىما بین الرجلین من قرابة 444،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 4

  .وصداقة ونصب الظباء على المعنى اخترت أو اختار الظباء على البقر والبقر كنایة عن النساء
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ص +ص ح+ص ح+ص ح،ص ح ص+ص ح ص= 6ظن الرجل قطعة من عقلھ -)10

 .ص ح+ص ح+صح ص،ص ح ص،ص حص+ص ح+ح،ص ح ص

ص ح ص،ص ح +ص ح ح+ص ح،ص ح+ص ح ص= 7ظل سیال ریحھ حرور -)11

 .ص ح ص+ص ح ح+ص ح،ص ح+ص ح+ح

 

ص ح،ص +ص ح ح+ص ح ص،ص ح+ص ح+ص ح ح=1 ظالع یعود كسیر -)12

 .ص ح ص+ص ح ح+ح

ص ح ص +ص ح،ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص= 2ظفره یكل عن حك مثلي  -)13

 .ص ح+ص ح+ص،ص ح ص،ص ح ص ص،ص ح ص

ص ح ص،ص ح +ص ح،ص ح ص+ص ح ح+ص ح= 3ظالل صیف مالھا قطار -)14

 .ص ح ص+ص ح ح+ص ح ح،ص ح+ح،ص ح

ص ح +ص ح ح+ص ح ص،ص ح+ص ح ص=4 خیر من أم سؤوم ظئر رؤوم  -)15

ص ح +ص ح ح+ص ح ص،ص ح+ص ح ص،ص ح ص،ص ح ص+ص،ص ح ص

 .ص

ص +ص ح،ص ح ص+ص ح+ص ح ح= 5ظاھر العتاب خیر من باطن الحقد -)16

ص ح،ص ح +ص ح+ص ح ص،ص ح ح+ص حص+ص ح،ص ح ص+ص ح ح+ح

 .ص ح+ص ح ص+ص
                                                                                                                                                                                          

،الضنانة المرأة التي تحدث بما ال علم لھا بھ یضرب 444،ص1نفسھ،أبو الفضل المیداني،مجالمصدر  5
  .عند الحكم بالظنون

444،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 6  
،السیال شجر لھا وردة طیبة الرائحة والحرور ریح 444،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 7

  .ارحار تھب باللیل وقلیل بالنھ
  .،الكسیر المكسور الرجل یعود من العیادة 445،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 1
  .،یضرب لمن یناویك وال یقاویك 445،ص1مجمع األمثال أبو الفضل المیداني،مج 2
،الظالل ما أظلك من سحاب وغیره والمراد بھ ھا ھنا 445،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 3

  .یضرب لمن لھ ثروة وال یجدي على أحد السحالب
،یضرب الظئر الحاضنة وجمع ظوار وھو جمع 445،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 4

  .العطوف و السؤوم الملول یضرب في عدم الشفقة وقلة االھتمام:نادرو الؤوم
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ص ح ح +ص ح ص+ص ح،ص ح ص+ص ح ص= 6ظل السلطان سریع الزوال -)17

 .ص ح ح ص+ص ح+ص ح ص+ص ح ح ص+ص،ص ح

ص ح +ص ح،ص ح+ص ح+ص ح+ص ح ص= 7الظفر بالضعیف ھزیمة -)18

 .ص ح ص+ص ح+ص ح ح+ص ح،ص ح+ص ح ح+ص

ص +ص ح ح+ص ح،ص ح ص+ص ح ص=1ظن العاقل خیر من یقین الجاھل-)19

ص +ص ح،ص ح ص+ص ح ح+ص ح ص،ص ح+ص ح ص+ص ح،ص ح ص+ح

 .ص ح+ص ح+ح ح

ص ح +ص ح+ص ح،ص ح ص،ص ح ص+ص ح+ص ح ص= 2أظلم من حیة -)20

 .ص

 .ص ح ص+ص ح،ص ح ص،ص ح ص+ص ح+ص ح ص= 3أظلم من أقعى -)21

 .ص ح ص+ص ح+ص ح،ص ح ص،ص ح+ص ح+ص ح ص= 4من ورل أظلم -)22

 .ص ح ص+ص ح،ص ح ص،ص ح ص+ص ح+ص ح ص= 5أظلم من ذئب -)23

ص ح +ص ح،ص ح ص،ص ح ص+ص ح+ص ح ص=6 أظلم من التمساح -)24

 .ص ح ح ص+ص ح ص+ص

ص +ص ح+ص ح،ص ح ص،ص ح ص+ص ح+ص ح ص=7 أظلم من الجلندي -)25

 .ص ح ص+ح ص

                                                                                                                                                                                          
  . 445،ص 1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 5
  . 445،ص1المیداني،مجالمصدر نفسھ،أبو الفضل  6
  .445،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 7
  .445،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 1
 .  445،ص1مجمع األمثال أبو الفضل المیداني،مج 2
  . 445،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 3
 . 445،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 4
   . 446ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 5
  446،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 6

  . 446ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 7
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ص ح +ص ح+ص ح،ص ح ص،ص ح ص+ص ح+ص ح ص= 8أظلم من فلحس -)26

 .ص 

ص ح +ص ح ح+صح،ص ح ص،ص ح+ص ح+ص ح ص= 9أظلم من صبي -)27

 .ص

ص +ص ح ص+ص ح،ص ح ص،ص ح ص+حص +ص ح ص= 1أظلم من لیل -)28

 .ح

ص +ص ح ص+ص ح،ص ح ص،ص حص+ص ح+ص ح ص=2 أظلم من اللیل -)29

 .ح

 .ص،ص+ص ح،ص ح ص،ص ح ح+ص ح+ص ح ص= 3من حوت أظمأ -)30

 .ص ح ص+ص ح،ص ح ص،ص ح ص+ص ح+ص ح ص= 4أظمأ من رمل -)31

 .ص ح ص+ص ح+ص ح،ص ح ص،ص ح+ص ح ص+ص ح=5 أظل من حجر-)32

ص ح +ص ح،ص ح ص،ص ح ص+ص ح+ص ح ص= 6الشيأظلم من  -)33

 .ص ح+ص

ص +ص ح ص،ص ح ح،ص ح ص+ص ح ح+ص ح=7ظریف في جیبھ عدد-)34

 .ص ح ص+ص ح+ص ح،صح+ح

ص +ص ح،ص ح ص+ص ح ص=8من وقع السیف ظلم األقارب أشد مضضا-)35

ص ح ص،ص ح +ص ح+ص ح+ص ح ص ص+ص ح،ص ح+ص ح+ص ح ح+ح

 .ص ح+ص ح ص+ص ح،ص ح ص+ص،ص ح ص
                                                            

  . 446،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني مج 8
  .ألنھ یسأل ما ال یقدر علیھ. 446،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 9
  . 446،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 1
  . 447،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 2

  . 447،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 3
  . 447،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 4
  .وذلك لكثافة ظلھ . 447،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 5
  .ألنھ ربما یھجم على صاحبھ قبل ابانھ . 447،ص 1،أبو الفضل المیداني،مجالمصدر نفسھ 6
  .إذ تكلف ما ال یلیق بھ. 447،ص 1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 7



                                                                           األصوات العربیة                                                                              الفصل األول
 

41 
 

 .یوضح مرات ورود المقاطع في األمثال التي جاءت في باب الظاء )3(رقم الجدول 

 

رقم 

 المثل

 ص ح ص ص ص ح ح ص ص ح ح ص ح ص ص ح

01 2 4 1 0 0 

02 5 3 2 0 0 

03 6 2 3 1 0 

04 4 8 2 0 0 

05 5 5 0 0 0 

06 7 5 2 0 0 

07 7 5 2 0 0 

08 7 2 1 1 0 

09 2 3 3 0 0 

10 7 6 0 0 0 

11 5 3 3 0 0 

12 4 2 3 0 0 

13 5 3 0 0 2 

14 4 3 4 0 0 

15 2 9 2 0 0 

16 7 6 3 0 0 

17 3 4 0 3 0 

18 8 3 2 0 0 

19 7 6 3 0 0 
                                                                                                                                                                                          

  . 447،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 8
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20 3 4 0 0 0 

21 2 4 0 0 0 

22 4 3 0 0 0 

23 2 4 0 0 0 

24 2 4 0 1 0 

25 2 5 0 0 0 

26 3 4 0 0 0 

27 3 3 1 0 0 

28 2 4 0 0 0 

29 3 4 0 0 0 

30 2 3 1 0 0 

31 2 4 0 0 0 

32 4 5 0 0 0 

33 3 4 0 0 0 

34 5 3 2 0 0 

35 9 7 1 0 1 

 3 6 41 145 148 المجموع

یتضح عدد المقاطع التي احتوت علیھا مجموع األمثال المبتدأ )3(من الجدول رقم 

  )=3(بفونیم الظاء،ومجموع عدد المقاطع في الجدول رقم

    

 ص ح ص ص ص ح ح ص ص ح ح ص ح ص ص ح المقطع

عدد 

 الورود
148 145 41 6 3 

 %0.877 %1.7492 %11.9883 %42.2740 %43.2749 النسبة
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المجموع 

 الكلي
    343 

  

 :یتبین لنا)3(من الجدول رقم ؛

أن أكثر أنواع المقاطع استخداما النوع األول والثاني،وبذلك تتفق مع إبراھیم أنیس في  -)1

،إال أنھ یضیف النوع الثالث وبھذا  1المقاطع شیوعا ھو النوع األول والثانيقولھ أن أكثر 

 .تختلف معھ بأنھ یأتي في مرتبة الثانیة تلي النوعین األول والثاني في الشیوع

وأنھ ال تكاد تخلو كلمة عربیة من المقطع األول والثاني حرفا كانت أم اسما أم فعال،وإن -)2

 .الثاني بقلیل جدا،أما الثالث فیكثر في الحروف واألسماءكان األولٌ ل استخداما من 

المرتبة الرابعة،وھما نادران جدا في العربیة وال وأن النوعین الرابع والخامس یحتالن -)3

یكونان إال في حالة الوقف،والوقف بالنسبة للرابع إذا كان مشددا أما الخامس فیكون من غیر 

 .أنیس في وجود ھذین النوعینتشدید وبھذا أیضا نتفق مع إبراھیم 

  :ثانیا خصائص المقطع
المقطع تبدأ بصوت صامت كما حال العربیة إذ التبدأ بصائت وال تنتھي  

بصامت،وتتألف الكلمة من عدة مقاطع أي المقطع أصغر من الكلمة،وھما بلغت الكلمة من 

 .زیادة فال یزید على سبعة مقاطع في العربیة

،ثم في مرحلة )ص ح(ویلیھ مباشرة )ص ح ص(تتكون معظم الكلمات من المقطع  

ھما ندران في اللغة  )صص ص ح (و )ص ح ص ح(أما المقاطع )ص ح ص(ثالثة 

 .)ص ح ص( )ص ح (الكلمة العربیة،وأكثر المقاطع شیوعا العربیة وال یأتیان إال في آخر

یأتیان في أول الكلمة أو وسطھا وآخرھا،أما  )ص ح ص(و )ص ح(المقطع  

فغالبا ما یكون في وسط الكلمة،وال یكون في أولھا إال إذا كانت الكلمة  )ص ح ح(المقطع

 ص ح (فأول طامر یتكون من المقطع 2)طامر بن طامر(حرفا أو اسما فاعل نحو 

                                                            

. 134األصوات اللغویة إبراھیم أنس،مكتبة نھضة ومطبعتھا بمصر،ص  1  
432،ص  1االمثال،ابو الفضل المیداني،مجمجمع    2  
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لكلمة ثالثیة أو ثنائیة ،قدتشمل الكلمة العربیة على نوع واحد من المقاطع،وذلك إذا كانت ا)ح

 . 1)ذھب دمھ درج الریاح(المقاطع كما ھو في 

 .ص ح +ص ح+ص ح=ھـ+م+د:ص ح،دمھ+ص ح+ص ح=ب+ھـ+ذ:ذھب

 .ص ح+ص ح+ص ح=ج+ر+د:درج

معظم الكلمات التي تتكون من خمسة مقاطع أو سبعة مقاطعھا من النوع ص ح كما  

ص +ص ح ص+حص +ص ح=ك+ن+قن+ش+نش+أ+ل:في كلمة ألشنقنك تقطع إلى

 .ص ح+ص ح+ص ح ص+ح

 :قد تكون مقطع أولھ في آخر كلمة وأخره في بدایة الكلمة التالیة للكلمة األولى نحو 

،عند قرائتنا لھذه الجملة تكون بعضش شرا ھو من بعض 2بعض الشر أھون من بعض -

 :ویتم تقطیعھا على مایلي

 .)ص ح ص(+ ص ح ص=ضش+بع:بغضش

بعض ونھایتھ من بدایتھ مع آخر كلمة )ضش( ع الثانيوبعد التقطیع ظھر أن المقط 

بدایة الشر،والسبب في ذلك أن كلمة الشر ھمزتھا ھمزة وصل،ومن المعلوم أنھا تسقط في 

درج الكالم أي وسطھ،والمھا شمسیة لمجاورتھا حرف الشین وبالتالي أدغمت الالم في 

نة واألخرى متحركة،وبما الشین وصارت شین وأصبحت لدبنا شین مدغمة األولى منھا ساك

أن العربیة ال تبدأ بساكن ولسقوط ھمزة الوصل جیئ بالضاد لتحریكھا،لكن نستطیع نطق 

 .الشین الساكنة

وھذا یثبت أن الھدف من المقاطع التخفیف وتیسیر النطق،كمت یثبت أن الالم إذا  

 كانت شمسیة تختلف عن كونھا قمریة،فإن كانت شمسیة أدغمت في الحرف الذي 

 یلیھا،وإذا كانت قمریة كانت حرفا مستقال بنفسھ أي تدغم،والالم القمریة ھي التي تقع بعد

أما الشمسیة فھي التي یقع بعدھا بقیة الحروف  3)یمھأبع حجك وخف عق( :أحد ھذه الحروف

األخرى،وأیضا أن الحروف المدغمة عند التقطیع یفك لدغامھا كما في الشین من المثل 

 األنف وكما مر بنا سابقا

                                                            
  .درج الریاح طریقھا یضرب في الدم إذا كان ھدرا ال طالب لھ. 279،ص 1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 1
  . 94،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 2
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 .        

                                                                                                                                                                                          
 182،ص2008،سنة2لنشر،ط حلیة التالوة في تجوید القرآن ،رحاب محمد مفید الشقیقي،مكتبة روائع مكة  3
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 المورفیمات:المبحث األول

 المورفیم وأنواعھ: المطلب األول
 : تعریف المورفیم :أوال

 2)اْلُخُضوع الَفْقرِ  َوَشرُّ  القُُنوع الِغَنى رُ یْ خَ  (:نحو1ھو أصغر وحدة لغویة ذات معنى      

غیر قابل للتجزئة إلى وحدات صغرى ذات معنى أما كلمة الغنى  فإن كلمة خیر ھي مرفیم

تین الوحدتین تعد افكل من ھ) غنى(و)ال(فیمكن تجزئتھا إلى وحدتین فھي تتكون من 

مورفیھا بحیث ال یمكن تجزئتھ إلى أقل كمن ذلك،ولكن مورفیم داللة فاال تعنى أو تدل على 

نى ومن ذلك إذا حللنا المثال السابق نجده التعریف،أما بالنسبة للفظة غنى فتدل على مع

خیر،ال،غنى،قتع،صیغة :یتكون من عدد من المورفیمات ھي

فعول،وشر،ال،فقر،ال،خضع،صیغة فعول المورفیم قد یكون اسما أو فعال أو حرفا،وھنا 

  3یظھر لنا االختالف بین الكلمة والمورفیم،فالكلمة تطلق في االصطالح على القول المفرد

  

القول المفرد أن تكون الكلمة في شكلھا واحدة نحو كلمة المؤمنون فلفظة المؤمنون في وبقي 

ن )+داللة للجمع+جذر الكلمة(مؤمن+شكلھا كلمة واحدة ولكن عند تحلیلھا تشمل على ال

ومن ھنا نعد اللفظة كلمة في شكلھا من غیرا لنظر إلى ما تشتملھ في ) أنھا غیر مضافة(

ى ما تشمل علیھ اللفظة وال یكتفي بالنظر إلى شكلھا الخارجي،أي أن حین المورفیم ینظر إل

داخل كلمة )من الفعل واالسم والحرف(المورفیم أدق من الكلمة ألنھ یھتم بجزیئات اللفظة 

فیم والكلمة فكلمة المسلمون تشمل على أربعة رواحدة،وھذا ھو الفرق الجوھري بین المو

في حقل ) ال،د،ن(مورفیمات داخل حقل واحد نجد مورفیمات،إذا أردنا أن نضع ھذه ال

 .الحروف،ومسلم تدخل في حقل األسماء،وكذلك الكلمة تنقسم إلى إسم وفعل وحرف

 
 أنواع المورفیمات:ثانیا

 :مورفیم حر-أ
                                                            

  1 . 67،ص1،ط1900للنشر،سنة مدخل إلى علم اللغة،الخولي،دار الفالح  
. 244،ص1مجمع األمثال،أفو الفضل المیداني،مج  2  
. 1،ص 2004،،سنة4شرح قطر الندى،ابن ھشام األنصاري،دار الكتب العلمة لنشر ط  3
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أي ھو الكلمة التي تستقل بذاتھا وال  1»وحدة صرفیة مستقلة«:المورفیم الحر ھو  

 تحتاج إلى غیرھا إال تأكیدا أو اكتماال لتصویر حدث ما،وتنقسم إلى مورفیمات 

 2اسمیة،فعلیة،االسمیة ھي مادلت على معنى في نفسھ غیر مقترن بأحد،األزمنة الثالثة

لما یحضدھا لكي تكوم لھا  ،فكلمة كال مستقلة ال تحتاج3)كاألَسلِ  َوفِْعلٌ  كالَعَسلِ  َكالَمٌ  :(نحو

ھي ) فعل(،وكذلك كلمة 4»عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفھوم«:داللة في أصل اللغة

 .5ة عن عمل یقوم بھ األفرادنایك

 :مورفیم مقید -ب

،أي ھو تلك الكلمة التي ال یتم معناھا إال 6»وحدة صرفیة بكلمة» المورفیم المقید ھو 

 :بغیرھا وینقسم إلى

،فالواو والیاء واأللف لھا معان كثیرة ولكن ال 7دل على معنى في غیره وھو ما:صامتّ  -أ

یمكن تقدیم حكما أو معنى عاما إال في داخل الصیغة التي ترد فیھا ،فالواو والیاء واأللف ال 

ىتدل على الجمع والتثنیة إال من خالل وجودھا داخل االسم أو الفعل الذي یدل على التثنیة 

والمسلمون بكسر الالم ) المسلمون(ع مثال كلمة أو الجم

وفتحھا،والمسلمات،والمسلمان،فالواو في المسلمون دلت على أن ھذا الجمع جمع مذكر 

 .سالما وفي المسلمات دلت األلف والتاء على أن ھذا الجمع مؤنث سالما

ین تدل أن الكسرة والفتحة والضمة،فمثال الكسرة التي على الالم من كلمة المسل:صائت -ب

 .المخاطب جمع،والفتحة التي علیھا تدل المخاطب مثنى

 :مورفیم عدمي -ج
المورفیمات العدمیة ھي الضمائر المستترة التي ال تظھر في التركیب حسیا،وإنما  

 : تظھر معنویا نحو

                                                            
. 55،ص1997التنوعات اللغویة،عبد القادر عبد الجلیل،دار صفاء للنشر،عمان األردن،سنة   1  
. 14الذھب،ابن ھشام األنصاري،ناشر مصطفى الیاجي الحلبي،ط األخیرة،ص شذور  2  
مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،  3  
. 206،ص1،مج1987المصبح المنیر،أحمد بن علي الفیومي،الناشر مكتبة لبنان،سنة   4  
. 131،ص8لسان العرب،ابن منظور،م  5  
. 58التنوعات اللغویة،عبد القادر عبد الجلیل،ص  6  
. 14شذور الذھب،ابن ھشام األنصاري، ص  7
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 . 1باٍب  على ألحدٍ  یْخضعُ  وال التُّرابَ  یَْستفُّ  -

مُ  - رُ  ِرْجالً  یُقَدِّ  .2أْخَرى  ویُؤخِّ

 .3بَْحرٍ  ِمنْ  یَْغِرفُ  -

،لكل منھا فاعل قام بالفعل،وظھر ذلك من )یغرف(، و)یقدم(، و)یستف:(فاألفعال  

 .ناحیة المعنى أما في التركیب فلم یظھر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أقسامھا:المطلب الثاني
 من حیث األصل والزیادة:أوال

                                                            
،427،ص 2مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج  1  
،یضرب لمن یتردد في أمره427،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  2  
.،یضرب لمن ینفق من ثروة429،ص2المصدر السابق ،مج  3  
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ت صامتة،ویرمز لفونیمھا المورفیمات في العربیة تتكون في األصل من ثالثة فونیما 

،وإذا  1األول بفاء الكلمة ولثانیھا بعین الكلمة،ولثالثھا بالم الكلمة وتسمى جذر أو أصل الكلمة

  .2مزبدةفتكون )الیوم تنساه(دخل علیھا حرف من حروف المتجمعة في كلمة 

تبلغ األسماء أقصى عدد في تكوینھا سبعة فونیمات كما في جملة ألنشقنك من  

قَنَّكَ ( َ  ألُنَشَّ ،وأما األفعال فأقصى حد یمكن أن تصلھ ھو خمسة فونیمات كما 3)ُمَعطِّساً  نَُشوقَا

،فالزیادة تكون فیأول الكلمة ویمكن أن تكون في  4)یُْصطَادُ  بالطَّْیرِ  الطَّْیرُ (في یصطاد من

مى إذا كانت في أول الكلمة تسمى سوابق،وإذا كان في آخرھا تس آخرھا أو في وسطھا

 َسلَِمتْ  َسِریرتُھُ  َسلَِمتْ  َمنْ  :(لواحق أما إذا كانت في وسطھا سمیت حشوا مثال حول اللواحق

 النَِّمیَمة(،التاء من سلمت وكذلك التاء والھاء من سریرتھ وعالنیتھ،ومثال السوابق 5)َعالَنیَتَھ

حافظ (من حافظ من  ال في كلمتي النمیمة والعداوة،مثال الحشو ألف فاعل 6)الَعَداَوة أُْرثَة

 .7)على الصدیق ولو في الحریق

 :من حیث الصحة واالعتالل ثانیا
تنقسم المورفیمات االسمیة والفعلیة إلى صحیحة ومعتلة والصحیحة ھي ماسلمت  

 .فونیماتھا من الصوائت الطویلة،والمعتلة ھي ما كان أحد أصولھا صائتا طویال

 

 

 :دثالثا من حیث االشتقاق والجمو
المورفیمات ما ھو مشتق وما ھو جامد ،فالمشتق االسمي ھو ما یأتي منھ باسم من  

الفاعل والمفعول والصفة المشبھة واسم التفضیل واآللة واسم المكان والزمان،وأما ما ال 

یؤتي منھ ذلك فھو جامد أما المشتق الفعلي فھو الذي یأتي منھ الفعل الماضي والمضارع 
                                                            

. 70،ص1997،سنة2،طمدخل إلى علم اللغة،رمضان عبد التواب،الناجي للنشر  1  
. 232،ص1999،سنة 4،ط3األصول في النحو،ابن سراح الشركة المتحدة لنشر،مج  2  
. 177،ص 2مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج  3  
. 442المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،ص  4  
. 330،ص 2المصدر نفسھ،أب الفضل المیداني،مج   5  
. 345،ص2ني،مجالمصدر السابق،أبو الفضل المیدا  6  
. 203،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  7
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أما إذا اشتق منھ مضارع وماض فیكون ناقص التصرف نحو قال یقول قل : واألمر نحو

رفیم الحرفي وكاد ویكاد،وإذا لم یأت منھ إال فعل واحد وصف بالجمود نحو عسى أما الم

 .1فھو جامد ال یتصرف وسنتطرق لھذا النوع من التفعیل

 :رابعا المورفیمات من حیث الوظیفة
داللیة ) نحویة(الحرفیة إذ أن لھا وظیفة قواعدیة  یختص بھذا النوع المورفیمات 

 .وداللیة فقط وقواعدیة فقط

 :أوال المورفیمات الحرفیة التي تؤدي وظیفة قواعدیة داللیة ھي
 :الجازمة -أ

 :یقول ابن مالك 

 بال والم طالبا ضع جزما       في الفعل ھكذا بلم ولما 

 ین إذ ماواجزم بإن ومن وما ومھما     أي متى أیان أ 

 2وباقي األدوات أسما كآنوحیثما أنى وحرف إذ ما        

ال الناھیة :المورفیمات الحرفیة الجازمة تنقسم إلى نوعین مورفیمات تجزم فعال واحدا وھي

والالم التي تدخل على المضارع ولم ولما ومورفیمات تجزم فعلین ،وتشترك بعض من 

في أداء الوظیفة وھي المتضمنة لمعنى الشرط المورفیمات االسمیة في ھذا الموضع فقط 

متى تدل على الزمان وأین وحیث یدالن فقط في أداء الوظیفة وھي المتضمنة لمعنى :وھي

ومن ومھما أي،أیان :متى وتدل على الزمان وأین وحیث یدالن على المكان :الشرط وھي

 .مستقبلإذ ما التي تدل على الزمان في ال:والمورفیمات الجازمة لفعلین ھي

 :الناصبة -ب
 .كي-إذن-لن:الدالة على االستقبال وھي

 :الجارة -ج
 :یقول ابن مالك 

 ھاك حروف الجروھي من إلى     حتى خال حاشا في عن على 

                                                            
. 67ص 1997،سنة2لنشر،ط لناجيمدخل إلى علم اللغة،رمضان عبد التواب،ا  1  

.26،ص1980شرح ابن عاقیل،دار التراث القاھرة لنشر والطباعة،سنة   2  
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 .1مذ ومنذ رب الالم كي واو وتا      والكاف والباء ولعل ومتى      

 .تتنوع معاني ھذه الحروف بحسب الصیغة التي ترد فیھا

 :ات إنأخو -د
 .إن،أن تدالن على التأكید،كأن للتشبیھ،لكن لالستدراك،لیت للتمني،لعل للترجي

 :أدوات اإلستثناء -ھـ
 .إال،خال،عدا،حاشا،سوى،غیر

 :النداء -و
 .أ،أي،أیا،یاغ تأتي كلھا للنداء

 :ثانیا وظیفة قواعدیة غیر داللیة
سواء كان اسما أم فعال أم الحركات الصوائت الطویلة والقصیرة وظیفتھا تبین النوع 

 .حرفا،معربا أم مبنیا،بوضع عالمتھا فیھ

  ثالثا وظیفة داللیة

 :المورفیمات ذات الوظیفة الداللیة

 .ووظیفتھا الربط بین الشیئین)الواو،الفاء،ثم،أو،أم،لكن،ال،بل،حتى(الحروف العاطفة-أ

 .التعریفیة،ووظیفتھا إكساب التعریف)ال( -ب

 .،وظیفتھا الداللة على الزمن المستقبل،أو الحاضر)لسین،سوفا:(أحرف االستقبال-ج

 .وظیفتھا التنبیھ لما یراد قولھ أو فعلھ)أال،أما،ھا:(التنبیھ -د

النونات،نون الرفع،نون التوكید،وظیفتھا تأكید الفعل،نون النسوة،وظیفتھا بیان أن  -ھـ

 .المخاطب مؤنث،نون الوقایة،وظیفتھا وقایة الفعل من الكسر

 .تنوین النصب ،الرفع،والجر،یدل على أن االسم خال من اإلضافة:التنوین-و

 ).إذا،وأي:(التقسیر-ز

،وظیفتھا الطلب والحث على فعل المباح،وترك )أال،أال،لةال،لوما،ھال:(التحضیض-ح

 .المكروه

 ).أما،أال،أما،لو:(العرض -ط

                                                            
. 3،ص1980شرح ابن عقیل ،دار التراث بالقاھرة لنشروالطباعة،سنة  1  
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 .وظیفتھا بیان نوع المخاطب مذكر مؤنث)َت،ُت،تْ :(التاءات-ي

 .وظیفتھا بیان النوع مثنى،جمع ،مذكر:لیاءاتا-ك

وتتطرقت لكل ھذا التفصي لكي نمھد لمعرفة الطرق التي تعین في التحلیل والكیفیة  

 .التي یتم بھا تحلیل الكلمة

 :المورفیمات المشتقة: المبحث الثاني      
 :مفھوم المشتق وأصلھ وأنواعھ

تعیش في وحدة ومجموعة متضامنة مع مفھوم المشتق تأبى األصوات العربیة إال أن  

بعضھا بعضا،وكلما كانت في صورة الجمع وزاد عدد أصواتھا كانت أكثر قوة وداللة 

ولیست في حاجة إلى ما في ید سواھا إال زنة وإكماال،وكلما قل عدد أصواتھا كانت في 

 أمس الحاجة لما یعضھا ویقف بجوارھا لتدل على معنى فھاھي الحروف تكشف عن ذلك

فبسبب قلة عدد أصواتھا وعدم تحملھا لزیادة أصوات أخرى،تكون في حاجة دائما لغیرھا 

 .الستخالص معانیھا حسب الموقع

وتختلف المورفیمات االسمیة عن المورفیمات الحرفیة في أنھا ال تعتمد على غیرھا  

عال شأنھا انیھا مستقلة وكلما زاد عدد أصواتھا زاد معناھا وأصبح أكثر دقة واألف_بل مع

التي تدل عل أن ھناك شخص ما قام ) كتب(شأن األسماء فمثال األصوات المكونة لكلمة

ال تنتقل )یكتب،تكتب(بكتابة نص ما،لو أدخل علیھا مورفیم التاء أو الیاء في أولھا وأصبحت

معناھا من الماضي لیدل على المستقبل ولو أدخل علیھا مورفیم اسم المفعول وأصبحت  

التنقلت من الفعلیة إلى االسمیة وصارت تدل على أن نصا ما وجد ) مكتوب(على وزن 

لعلم أن لنص ما ) فاعل(مكتوبا ولو أدخل علیھا مورفیم اسم الفاعل وأصبحت على وزن 

 .كاتبا

على األسماء أو األفعال واستقبلتھ كانت في قوة وتماسك  دخل مورفیم كماوھكذا  

والمراد من استقبلتھ أن ھناك بعضا من األسماء واألفعال ال تستقبل مورفیما زائدا على 

 .أصواتھا المجتمعة في تكوینھا،حالھا حال الحروف في جمودھا وتمسكھا في وحدتھا
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ن المورفیمات ضمت كل الزیادات ونسبة الستبیان األفعال واألسماء المستقبلة عدد م 

في حقل واحد وھو ) فا الكلمة وعین الكلمة والم الكلمة(التي تتولد من أصولھا الثالثیة 

 .االشتقاق

وبناء على ما ذكر فإن المورفیم الذي یراد أن یشتق منھ ثالثیا،ویحدث االشتقاق لھ  

 .بالزیادة التي تدخل علیھ

 : ثانیا تعریف االشقاق

واشتقاق «،1»أخذ شق الشيء،وأخذ الكلمة من الكلمة«:قاق لغة أنھ عرف االشت 

 .2»الحرف من الحرف،وأخذه منھ،ویقال شقق الكالم،إذا أخرجھ أحس مخرج

 :وفي اإلصالح
أخذ صیغة من أخرى مع اتفاقھما معنى ومادة أصلیة وھیئة تركیب لھا لیدل «ھو  

لفا حروفا أو أھمیة كضارب من ضرب بالثانیة على معنى األصل،بزیادة مفیدة ألجلھا اخت

 .3»وحذر من حذر

 

 .4»أحد شيء من غیره مطلقا،سواء دل على ذات وحدث معا أو ال«:وھو

 :وما توضحھ ھذه التعارف ثالثة أشیاء

أن االشتقاق ھو استخراج عدد من الكلمات الفرعیة من أصلھا الثابت كاستخراج سبحانھ  -1

 ).1(اشتقاق الكلمات من المصادر في الجدول رقم وتعالى الرحمة من اسمھ الرحمن،وك

 :االشتقاق من المصادر) 1(الجدول رقم 

 نوعھ المشتق المصدر النص

   الَحلَبَ  1الَحَوالِبُ  الَحلَبَ  یُْلبِثُ  الَ 

                                                            
.أنظر قاموس المحیط،لفیروز أبادي،مادة شقق  1  
.أنظر لسان العرب،ابن منظور ،مادة شقق  2  
. 346،ص1،مج214المزھر،السیوطي ،الناشر المكتبة العصریة،تاریخ إضافتھ   3  

  . 190،ص1995العربیة خصائصھا وسماتھا،عبد الغفار حامد الھالل،دار الفكر العربي،لنشر،سنة  4
أن یأخذ الحالب حاجتھ من اللبن قبل :،معنى المثل 232،ص2،أبو الفضل المیداني،مج مجمع األمثال 1

  .صاحب اإلبل
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 فعل ماض أحلبت  2أَْجلَب  أَمْ  نَاقَتَكَ  أَْحلَْبتَ 

 اسم آلة المحلب  3ھذا التصافي ال تصافي المحلب

   الجھل 4موت األحیاء الجھل

 اسم فاعل جاھل  5ناطقٍ  بَِجاِھلٍ  َحالِماً  ُكنْ 

 صفة مشبھة باسم فاعل جھول  6الَجھُول َمِطیَّة الَحلِیمُ 

 فعل ماض جھل  7الناس أعداء ما جھلوا

 

ھكذا یشتق من المصادر عدد المشتقات تخضع جمیعھا لخدمة العربیة في زیادة  

المعاجم بكم كبیر من الكلمات فھي أي المشتقات ال تبتعد من معانیھا  وإنماء مفرداتھا واغناء

 .بل تتمحور حول معناھا األصلي

  

 

وكذا أن لھذه المشتقات أقساما منھا ما تثبت على ھیئة،ومنھا ما تختلف في ھیئتھ وال یثبت 

 .1عنھا ھو كما في اشتقاق كلمتي الحلب والجھل ویسمى ھذا النوع باالشتقاق األصغر

 :منھا ھیئة یكون اختالفھ على طریقتین وما یختلف

عن طریق التقلیب كما كان یفعل الخلیل الفراھیدي في تصریف الكلمات نحو تقلیب  

ویعرف ھذا النوع  5والحق4القح) ق،ج(،ومجیئھ من 3والشح 2أتى منھا الحش) ش،ح(
                                                            

،یقال أحلب الدجل،إذا تتجت إبلھ إناث فیحلب 200،،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  2
  .ألبانھا،وأحلب إذا أنتجت إبلھ ذكورا فیحلب أوالدھا مبیع

  . 391،ص2الفضل المیداني،مج المصدر نفسھ،أبو 3
  . 191،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 4
  211،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 6
  .،وھو كالم علي كرم هللا وجھھ 455،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 7
 
 
 
  491انظر الخصائص،ص 1
.الحش،جماعة النقل،كتاب العین  2  
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بقولھ وأما  األكبر وعرفھ،وأما ابن الجني فقد اصطلح علیھ 6باالشتقاق الكبیر عند المحدثین

 .االشتقاق األكبر فھو أن تأخذ أصال من األصول الثالثیة علیھ تقالبیة الستة معنى واحد

أما عن طریق التغییر وذلك بتغییر بعض الحروف مع إبقاء األصوات  

فقد تتغیر أوائل الكلمات مع ثبوت البقیة،ویطلق على ھذا النوع  دلد،وشد،وع:األخرى،مثل

بأنھ ما تحدث الكلمتان فیھ في أكثر الحروف مع تناسب في الباقي  األكبر،ویعرف االشتقاق

 .7نحو نھق من النھق ونعق ألن العین تناسب الھاء في المخرج وھنا ھو االشتقاق الصغیر

ویقصد أن ھذا النوع ھو المقتصر والمتداول أو المختار في االشتقاق من بین  

أن المصادر التي تقبل االشتقاق ):ب أخذ شيء مطلق(األنواع،یقصد من التعریف األخیر 

 .یؤتى منھا بكلمات عدیدة،نحو حافظ ومحفوظ وحفیظ،فكلما ترجع إلى المصدر الحفظ

 :أصل المورفیمات المشتقة -3

عندما یتم الطفل عادة سنة أو أكثر یبدأ مرددا ما تتفوه بھ والدتھ أي یقوم بمحاكتھا  

،ولكن ماھي أول األشیاء التي ینطقھا الطفل في بدایة تعلمھ في كل ما تفعلھ حتى في لغتھا

 الكالم؟

وفي مرحلة ثانیة یقول ) باباـ ماما (الذي یظھر من لغتھم أن أول ما یرددونھ كلمة  

 .صارةـ  أمینـ  كرة،سیارة ومن ثم أسماء إخوانھم محمد

 كتاب-مدرسة-رةوھكذا وعندما یلتحقون بالمدرسة بعد تعلمھم للحروف یلقنھم معلمھ شج

 جلس:الخ وفي فترة أخرى یقوم معلمھم بتعلیمھم األفعال آمر إیاھم أن یقولوا...بنت -قلم

 .وھكذا إلى غایة أن یتعلموا لغتھم األم...فتح -ذھب

إذن أول ما یتلقونھ في بدایة حدیثھم األسماء وقد ورد بلسان الحق عندما أراد أن یعلم  

آدم األسماء كلھا ثم عرضھم على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء وعلم «:آدم علیھ السالم قولھ

                                                                                                                                                                                          
،2البخل وھو الحز،ص:المصدر نفسھ، الشح  3  
.الجافي من الناس واألشیاء:المصدر نفسھ،القح  4  
.المصدر نفسھ،نقیض الباطل  5  
. 281،ص1993،سنة1مدخل إلى فقھ اللغة،أحمد محمد قدور،دار الفكر المعاصر،ط  6  
. 74انظر المرجع في اللغة العربیة نحوھا وصرفھا،ص  7
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،ومن ثم تأتي األفعال،ومن طبیعة األشیاء أن األول ھو األصل 1»ھؤالء إن كنتم صادقین

والثاني ھو فرع من ذلك األصل فھذا یؤدي إلى القضیة التي ظلت منار جدل بین البصریین 

 فعال؟والكوفیین في أیھما األصل األسماء أو األ

یرى البصریون أن األصل في المورفیمات األسماء واألفعال مشتقة منھا،بینما یرى  

 .2الكوفیون أن األفعال ھي األصل واألسماء فرع منھا

وجمیع األفعال «بذلك تتفق ھذه األقوال مع البصریین في رأیھم بما عززنا وندعم بـ 

الحمد أال ترى أن حمدت مأخذ من مشتقة من األسماء التي تسمى مصادر كالضرب والقتل و

مصدرا ألن األفعال كأنھ  الحمد،وضربت مأخوذ من الضرب،وإنما النحویون ھذه األحداث

 .»3صدرت عنھا

باإلضافة إلى األفعال دائما تحتاج إلى األسماء فلوال وجود األسماء لما كانت ھناك  

ومع ذلك لم یخل معناھا،ولو ھي جملة خالیة من الفعل ) محمد رسول هللا(أفعال فمثال جملة 

 .قلت كتب أوال قبل أن تنطق الكلمة ال بد أن یكون ھناك كاتب لھا ومن ثم یظھر الفعل كتب

وأیضا قد أجاز مجمع اللغة العربیة القاھري االشتقاق من المصادر التي تدل على  

ھو مشتق منھا أسماء األعیان فقد أجدوا العدید من المصادر الجامدة في كتب اللغة قدیما ما 

،استنوق من الناقة ستحجراالشتقاق من الفضة مفضض،الذھب مذھب،واالشتقاق من الحجر 

 .2»یَْستَْنِسر بأَْرِضنَا البَُغاثَ  إنَّ «،1»قد استنوق الجمل«:استنسر من النسر فمن أقوالھم

وقد صرحوا بذلك في قولھم ومن المأسوف علیھ أن أئمة اللغة منعوا االشتقاق من  

األعیان وحصوره في المصادر واألفعال ،مع ورود الكثیر من مشتقات األعیان في ھذه 

،ویرجع مجمع اللغة العربیة السبب في إقراره 3اللغة بحیث تعد بالمئات بل باأللوف

باالشتقاق من تلك المصادر إلى متطلبات العصر الذي أثر بكثیر من الكلمات ذات الصلة 

إلى غیر ذلك واشتق العرب كثیرا من أسماء  بعلوم الطب والكیمیاء والصناعة
                                                            

. 31ةسورة البقرة ،اآلی  1  
. 313،ص1983،سنة1،مج1األشباه والنظائر األسیوطي،دار الكتب العلمیة،ط  2  

  . 40انظر أصول النحو،ص 3
  .،یضرب في التخطیط93مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،ص. 1
  الذلنیضرب للضعیف یصیر قویا وللذلیل بعد 10المصدر نفسھ،ص 2
  . 12القاھرة،ص انظر مجلة مجمع اللغة العربیة،الملكي  3
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األعیان،والمجمع یجیز ھذا االشتقاق للضرورة لغة العلوم،المشتقات معروفة وموجودة عند 

 . العرب قدیما

 :أنواع المورفیمات المشتقة -4

أدى التغیر والتحویل من االسمیة إلى الفعلیة أو العكس للمورفیمات إلى تقسیمھا إلى  

مشتقة اسمیة ومورفیمات مشتقة فعلیة،وھذه المورفیمات تشتق من المادة االسمیة  مورفیمات

البناء الذي جمعت فیھ أو القالب الذي صبت فیھ «بناءا على أوزان وصیغ فالصیغة ھي 

وتتباین » 4وھو الذي یعطي الكلمة صورتھا وشكلھا ویجعل لھا جرسا ووزنا معینا الحروف

 .اطعھاھذه المورفیمات في أنواع مق

 :في الجدول بیان أنواع المقاطع المشتقة 

نوع المورفیم  نوع المشتق التسلسل

 الداخل

 نوع المقاطع

1 
 ص ح+ص ح+ص ح ح حشو )فاعل(اسم فاعل ثالثي

 ص ح+ص ح+ص ح ص حشو )مفعل(اسم فاعل غیر ثالثي

2 
 ص ح+ص ح ح+ص ح ص سابق احشو اسم مفعول ثالثي مفعول

 ص ح+ص ح+ص ح ص سابق اسم مفعول غیر ثالثي مفعل

 ص ح+ص ح ح+ص ح ص حشو ضراب فعال/صیغ مبالغة 3

 ص ح+ص ح+ص ح ص سابق اسم آلة مفعل 4

صفة مشبھة باسم الفاعل  5

 فعول وفعال

ص ح +ص ح حشو

ص +ص ح ح+صح+صح+ح

 ح

6 

اسم المكان والزمان ثالثي 

 مفعل

 ص ح+ص ح+ص ح ص سابق

اسم المكان والزمان غیر 

 الثالثي مفعل

 ص ح+ص ح+ص ح ص سابق

                                                            
  . 112انظر فقھ اللغة وخصائص العربیة،محمد مبارك،ص 4
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 ص ح+ص ح+ص ح ص سابق اسم التفضیل أفعل 7

 ص ح+ص ح+ص حص سابق فعل ماض 8

 ص ح+ص ح+ص ح ص سابق فعل مضارع 9

 ص ح+ص ح+ص ح ص سابق أفعل أمر 10

 

المشتقة  والمالحظ من الجدول السابق أن المورفیمات الداخلة على المورفیمات 

االسمیة السابقة والحشو،ولم تدخل علیھا الالحقة بینما الداخلة على المورفیمات الفعلیة التي 

سابقة وخال المشتق األقل من الزیادة وأما أنواع مقاطعھا عامة ) 8،9،10(أرقامھا من 

) ص ح ص(المقطع الثاني ) ص ح(االسمیة والفعلیة التي تشكلت منھا فھي المقطع األول 

 ).ص ح ح(مقطع الثالث ال

 

 

 

 

 

 :المطلب الثاني المورفیمات المشتقة االسمیة
االسم المشتق ھو الذي أخذ من غیره ولھ أصل یرجع إلیھ ویتفرع منھ وال بد فیھ من  

أن یقارب أصلھ في المعنى وأن یشاركھ في الحروف األصلیة وأن یدل على ذات أو أي 

 .1جوهشيء آخر تصل بھ المعنى بأي وجھ من الو

والمورفیمات المشتقة االسمیة ھي اسم الفاعل،اسم المفعول،صیغ المبالغة والصفة  

 .المشبھة واسم التفضیل،واسم الزمان،اسم المكان،اسم اآللة

 :أوال اسم الفاعل

                                                            
. 320،ص 2002،سنة2الكامل في النحو واإلعراب،أحمد قش،دار الجیل للنشر،ط  1  
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صفة دالة على فاعل جاریة في التذكیر والتأنیث المضارع من «اسم الفاعل  

في الفاعل بل یدل على صفة قائمة لكنھا لیست ،وھو ال یدل على صفة ثابتة 2»أفعالھا

 .3ثابتة

أصوات  3ح،أي یتكون من +ص+ح+ص+ح ح+ویتكون اسم الفاعل من ص 

صامتة،وصائت طول وصائتین قصیرین وأیضا من مورفیمین أحدھما حر وھو الكلمة 

 .وثانیھا مقید وھو اسم الفاعل

ح +ص(تھ ھيیصاغ من الموفیم الثالثي على وزن فاعل وفونیما:أوزانھ

وبشرط أن یكون متصرفا،وأن یكون معنى مصدره غیر دائم ) ح+ص+ح+ص+ح

 :وللمورفیم الثالثي ثالث حاالت

 :أولھا أن تكون لھ صحیحة
 :إذا كانت ذا أصول ثالثیة صحیحة لم یحدث علیھ أي تغییر وذلك مثل

 .4زلة العالم یضرب بھا الطبل وزلة الجاھل یخفیھا الجھل

 .مورفیم مقید اسم الفاعل)+جذر الكلمة(یم حر مورف= اسم الفاعل

 .اسم فاعل +علم = العالم 

 . اسم فاعل وھما خالیان من حروف العلة+ جھل = الجاھل 

ویكثر مجیئ اسم الفاعل على وزن فعل إذا كان مضموم العین مثل ضخم ویقل  

توح مجیئھ على وزن أفعل مثل خطب أخطب وعلى وزن فعل مثل بطل،بطل كما یأتي مف

 .1العین على غیر وزن فاعل مثل طاب فھو طیب

 :ثانیھا أن تكون أصولھ معتلة الوسط
 .إذا كان معتل الوسط حدث لھ تغییر بقلب ألفھ المنقلبة عن یاء أو واو وھمزة 

 .2رماه بنبلھ الصائب:مثل

                                                            
. 190شرح المولد،ابي زید عبد الرحمن بن صالح،دار الكتب العلمیة لنش لبنان،ص  2  
. 86،ص4المرجع في اللغة العربیة،علي رضا،دار النشر الشرق العربي،ط  3  
. 243،ص2008،سنة 3،تاریخ إضافتھ،مج3نحو الوافي،عباس حسن،دار المعارف،ط  4  
أ. 82،ص1998،سنة 1،ط2حاشیة الحضري،تركي فرحان،دار الكتب العلمیة،مج  1  
.ب كالم فھمھ بكالم جید،إذا أجا295،ص1مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج  2  
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 ).اسم فاعل(مورفیم مقید )+جذر الكلمة(مورفیم حر =اسم الفاعل

فقلبت الواو ھمزة لوقوعھا عین السم الفاعل واعتاللھا في اسم فعل + صاوب=الصائب

 .الفعل

 :خرثالثھا أن تكون أصولھ معتلة األ
فإذا كان منونا حذفت ) ال(إذا كان المعتل اآلخر إما أن یكون منونا أو معروفا بـ 

وغذا كان معرفا لم یحدث فیھ نغییر )باق في عار النساق باق(آخره للتنوین مثل 

 :،ویصاغ من غیر الثالثي كالتالي3الداعي،الراضيالھادي،:نحو

یؤتي مضارعھ مع إبدال حرف المضارعة میما مضمومة،ویكسر ما قبل آخره أي  

ُرب مستعجل ألذیة :مثل ) ح+ص+ح+ص+ص+ح+ص(على وزن مفعل التي فونیماتھ 

 . 4ومستقبل لمنیة

 .مورفیم مقید اسم فاعل)+جذر الكلمة(مورفیم حر =اسم فاعل

 .مورفیم الفاعل+استعجل=مستعجل

 

 

 :ثانیا اسم مفعول
ھو ما اشتق من مصدر المبني للمجھول،لمن وقع علیھ «اسم المفعول  

أي من أربعة أصوات صامتة ) ح+ص+ح ح+ص.+ص+ح+ص(،ویكون من 1»الفعل

ومقید اسم ) حذر الكلمة(وصورتین صائتتین قصرین،وصائت طویل،ومن مورفمین حر 

 .مفعول

 :أوزانھ
ح +ص.+ص+ح+ص(الثالثي على وزن مفعول الذي فونیماتھ یصاغ من 

 والحاالت التي تطرأالسم الفاعل تطرأ السم المفعول وھیك) ح+ص+ح

 :أولھا أن تكون أصولھ صحیحة
                                                            

. 55المصدر نفسھ،ص  3  
. 318المصدر نفسھ،ص  4

  
  . 56،ص2009شذ العرق في فن الصرف،أحمد بن أحمد الحماوي،ناشر دار الكیان تاریخ اضافة،سنة 1



العربیة  بنیة الكلمة  الفصل الثاني                                                                         
 

62 
 

الحالب مرزوق والمحتكر : إذاكانت أصولھ صحیحة لم یحدث فیھ أي تغیر مثل 

 .2ملعون

 .اسم مفعول+رزق=مرزوق

 .اسم مفعول+لعن==ملعون

 .أن تكون أصولھ معتلة الوسط:ثانیھا
صان،وعلى أصل الوزن =مصون:إذا كان معتل الوسط فإن واو مفعول تحذف نحو  

ولكن لسكون عین الكلمة واو مفعول حذفھ أحد الساكنیین ألن العربیة تأبى )مصوون(ھو 

 .التقاء ساكنیین،فحذفت واو المفعول

 :ثالثھا أن تكون أصولھ معتلة اآلخر
أصولھ معتلة اآلخر،إذا كان معتل اآلخر إما أن یكون معتال باأللف المتقلبة  أن تكون 

وأدغمت ) الواو(عن واو أو معتال بالیاء،فإذا كان معتال باأللف،رجعت األلف إلى أصلھا 

 .3استمسك فإنك معدو بك: الواو في واو مفعول،مثل

ل في واو مفعول ألن اسم مفعول،واسم المفعول منھ معدود،فأدغمت واو الفع+عدا=معدو

وإذا كان معتال بالیاء فتقلب واو مفعول یاء وتدغم الیاء المنقلبة ) یعدو(األلف منقلبة عن واو 

في الیاء األصلیة مثل مطوي،أصل فعل طوى واأللف التي في آخره منقلبة عن یاء 

فمضارعھ یطوي،فعتد منھا اسم مفعول ردت األلف إلى أصلھا یاء وأصبح مطوي،ولثقل 

 .طق الواو مع الیاء قلبت واو مفعول یاء وأدغمت في یاء الفعل،فجاء اسم المفعول مطوين

 :ثالثا صیغ مبالغة

،وأیضا 1صیغ المبالغة ھي ألفاظ تدل على ما یدل علیھ اسم الفاعل وزیادة في المعنى 

تكون من مورفیم حر جذر الكلمة ومورفیم مقید صیغ مبالغة،وتختلف ھنا صیغ المبالغة عن 

 .سابقیھا في فونیملتھا وذلك لتعدد الصیغ التي ترد علیھا

                                                            
. 190،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج  2  
.،یضرب في موضع التحذیر285،ص2الفضل المیداني،مج المصدر نفسھ،أبو  3

  

. 260،ص2008،سنة3،ط3النحو الوافي،عباس حسن،دار المعارف،مج  1  
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تصاغ من مصدر الفعل الثالثي المتصرف المتعدي،ما عدا صیغة فعال فإنھا تصاغ  

وتستخدم الثالثة ) فعال،مفعال،فعول،وفعیل وفعل(وأشھر صیغھا  2من المتعدي والالزم

 :لصیغ الخمس في قولھاألولى بكثرةنأما األخریات بقلة وقد نظم ابن مالك ھذه ا

 فعال أو مفعال أوفعول    في كثرة عن فاعل بدیل 

 .3فیستحق مالھ من عمل     وفي فعیل قل ذا وفعل

 .4بالدواھي) إنھ لزحر(زحار من :مثل) ح+ص+ح ح+ص+ص+ح+ص(فعال تتكون من 

 .5مثل شریف من شریف قوم یطعم القدید) ح+ص+ح ح+ص+ح+ص(فعول تتكون من 

 .6)كالم حكیم من جوف خرب(خرب من :،مثل)ح+ص+ح+ص+ح+ص(مفعل تتكون من

وأضیفت على ھذه الصیغ ألفاظ أخرى للمبالغة ونسبة لكثرة تداول بعضھا  

واستعمالھا اآلن واحتیاج العصر لھا جعلت قیاسیة بعد أن كانت منتصرة على 

التي  ،أما)فضلة:(فعلة مثل‘،فعیال مثل معطیر3)عاقول حدیث(،وھي فاعول مثل 12السماع

 :تخرج عن السماع فھي

 .4)غضب العشاق كمطر الربیع( عشاق من:فعال مثل

،وشد بناؤھا من الثالثي المزید بالھمزة  5)برئ حي من میت(فیعول مثل میت،وسید من 

من ادراك ومفعال مثل ) دراك: (الذي یأتي على صیغة أفعل وصیغ منھ وزن فعال مثل

 . 6زھوق من أزھق:من أنذر،فغول مثل) نذیر( من أعطى وفعیل) معطاء(

 :رابعا الصفة المشبھة باسم الفاعل
                                                            

. 111،ص1980،سنة2شرح ابن فیصل على ألفیة بن مالك،دار التراث لنشر،مج   2  
.اھیة،یضرب للرجل یولد الرأي ولیل حنى یأتي بالد64مجمع األمثال، أبو الفضل المیداني،ص  3  
.،یضرب لمن یظھر السخاء،وال یرى منھ إال قلیل371المصدر نفسھ،ص  4  
. 172المصدر نفسھ،ص  5

  
  . 172،ص2مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 6

  1 . 68التطبیق الصرفي،ص

. 28،ص2مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج  2  
67،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  3  

.،یضرب عند المفارقة98،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج.  4  
422انظر موسوعة النحو والصرف واالعراب،ص 5  

. 25مفتاح العلوم،الساكسي،ص.   6  
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الصفة المشبھة باسم الفاعل ھي كل صفة اشتقت منھا غیر اسمي الفاعل والمفعول  

على آیة ھیئة كانت بعد أن تجري علیھا التثنیة والجمع والتأنیث وھي تدل على 

أنیث والتثنیة والجمع،وفي سالمة بنیتھا من التغییر ،وشبھت باسم الفاعل لقبولھا للت7الثبوت

 .8وفي الداللة

تصاغ الصفة المشبھة من المورفیم االسمي الالزم المكسور العین أو المضموم :صیغتھا

 .9العین أو من االثنین معا ومن المفتوح العین

 
 
 
 

 :صیغ الصفة المشبھة من االسم الثالثي الالزم المكسور العین

 ِمنْ  أَْبَصرُ (،ومؤنثھا فغالء مثل بھماء من 1)أَْجَذمُ  َوبَنَانٌ  َكبَا ُزْندٌ : (أجذم من:مثلأفعل 

،وفعالن 3)فَاْغَضبِي ھَنِكِ  فََعلَى َغْضبَى كْنتِ  إِنْ  :(،وفعلى على نحو2)َغلَسٍ  فِي بَْھماء فََرس

 لي لیس(،وفعلھ نحو خدرة من4)الَكَرمِ  ِمنَ  َغْرثَانُ  النَِّعمِ  ِمنَ  َشْبَعانَ  ُربَّ (مثل شعبان من 

 .5)َخِدرة وال حشفة

 :صیغ الصفة المشبھة من االسم الثالثي الالزم المضموم العین

                                                            
7

  . 4741،ص1انظر شرح الكافیة الشافیة،مالك الطائي،مج 
  57-56انظر شذا العرق في فن الصرف،ص 8
یضرب .المقطوع:،كبا الزند إذا لم تخرج ناره،األجذم324،ص1الفضل المیداني،مج مجمع األمثال،أبو9

  .لمن ال یرتجي خیره بحال
 

یضرب .المقطوع:،كبا الزند إذا لم تخرج ناره،األجذم324،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 1
  .لمن ال یرتجي خیره بحال

2 .آخر ظالم اللیل:،الغلس115،ص1المصدر السابق،أبو الفضل المیداني،مج  3  
3 . 55،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  4  

4 .جائع:،غرثان310،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  5  
5 . 205،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  6  
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 .6)زنُ  تَحْ  َوالَ  تَْفَرحُ  الَ  الَجبانِ  أُمُّ (جبان من : فعال مثل

َجاعِ  رقَ  اَ  إِطْ  اْطَرقَ (من :فعال  .7)الشُّ

الصفة المشبھة من االسم الثالثي الالزم المشترك بین المكسور والمضموم  صیغ 

 .فاعل-َفِعل-فِْعل-فُْعل-َفْعل:العین یأتي على األوزان

 :خامسا اسم التفضیل
اسم التفضیل اسم مشتق على وزن أفعل یدل غالبا على أن شیئین اشتركا في معنى  

 .8وزاد أحدھما على اآلخر في ھذا المعنى

 

 :صیغتھ
یأتي على صیغة أفعل،وال ینصرف عنھا،وفي كلمات قلیلة جدا حذفت الھمزة لكثرة  

 .االستعمال كما في كلمة أحب وأشر وأخیر،واستعملت خیر وشر على األصل

 :1والسم التفضیل ثالث حاالت

 :أن یكون مجردا من أل واإلضافة ولھا حكمان -

 .أن یكون مفردا مذكرا دائما -أ

 .بعده بمنأن یؤتي  -ب

 :أن یكون معرفا بأل ولھا حكمان -

 .أن تكون مطابقة للمفضل -أ

 .أال یؤتى مع المفضل بمن -ب

 :أن یكون مضافا إلى نكرة أو إلى معرفة،فإذغ كان مضافا إلى نكرة فلھ حالتان -

 .اسم التفضیل یلزم التذكیر واإلفراد -أ

 .المضاف إلیھ یطابق المفضل إفرادا وتثنیة وجمعا أن -ب

                                                            
.،ألنھ ال یأتي بخیر وال شر أینما توجھ،لجبنھ61،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  6  
7

  .یضرب للمفكر الداھي في األمور.الحیة:،الشجاع431،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  
. 60انظر موسوعة النحو والصرف واإلعراب،ص  8  
. 446،ص444انظر أوضح المسالك،ابن ھشام األنصاري،ص  1  
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وإن كان مضافا إلى معرفة جاز مطابقتھ للمفضل،وجاز مخالفتھ إیاه،وقد نظمھا ابن  

 :مالك في قولھ

 بمن إن جردا.وأفعل التفضیل صلھ أبدا     تقدیرا أو لفظا 

 وإن لمنكو یضف،أو جردا   ألزم تذكیرا،وأن یوحدا 

 لمعرفة    أضیف ذو وجھین عن ذي معرفةوتلو أل طبق وما  

 ھذا إذا نویت معنى من إن   لم تكو فھو طبق ما بھ قرن 

وقد أكثر العرب من االمثال التي تأتي على وزن أفعل وقد جمعھا المیداني لوحدھا في 

 :مجمعھ منھا

 .2قُسٍّ  ِمنْ  َوأَْبلَغُ  قُسٍّ  ِمنْ  أْخطَبُ 

 .3َحاتٍِم  ِمنْ  أَْجَودُ   

 
 
 

 :سادسا اسما الزمان والمكان

 .1ھما اسما مصوغان على وزن واحد لداللة على زمن وقوع الفعل أو مكانھ 

 :صیغھما
 :الثالثي

 :یصاغ من المورفیم الثالثي على ضرین

 :َمْفَعل -أ
إذا كان المورفیم الثالثي المجرد صحیحا مضموم العین،أو مفتوح في المضارع،أو  

 2)لكل جنب مصرع( مصرع من:َمْفَعل مثلمعتل الالم صیغ على وزن 

                                                            
. 262،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج  2

  
  ،ص1الفضل المیداني،مج مجمع األمثال،أبو 3
  .المسك:،الصوار439،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 1
  . 230،ص2014،سنة1المغني في ىالصرف،عبد الحمید مصطفى،دار الصفاء للطباعة والنشر،ط 2
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الرأس صومعة (صومعة من : فتصیر َمْفعلة نحو 3وقد تدخل على بعضھا تاء التأنیث 

 .4)الحواس

المنسك والمجزر والمنبت :وقد سمعت بعض األلفاظ بالكسر على غیر القیاس وھي 

الفتح مسموعا والمطلع والمشرق والمغرب والمفرق والمسقط والمسكن والمرفق والمسجد و

 .5في بعضھا،والقیاس فتحھا

 :َمْفِعل -ب
إذا كان صحیحا مكسور العین في المضارع أو معتل الفاء صیغ على وزن َمْفِعل  

 .6)آفة المروءة خلف الموعد( الموعد من: نحو

 وقد یصاغ اسم المكان والزمان من المورفیم الثالثي المجرد على وزن مفعلة  

 .مأسدة:نحو 1نسبة لكثرة األجناس في تلك المناطق من أسماء األعیان،وذلك

غیر الثالثي یصاغ اسما الزمان والمكان من غیر المورفیم الثالثي على وزن اسم  

 .1،نحو مجتمع)ُمْفَعل( المفعول

 :سابعا اسم آلة

اسم مصوغ من «: ،فالمشتق منھا یعرف بأنھ2اسم آلة یكون اسم اآللة مشتقا أو جامدا 

 .3»ا وقع الفعل بواسطتھمصدر ثالثي،لم

 :صیغھا
وردت السم اآللة صیغ كثیرة منھا القیاسیة وغیر القیاسیة،والقیاسیة سبع صیغ ثالث  

 :4أقرھا العلماء وھي الثالث األولى

                                                            
 . ،أي لكل حي موت202،ص2مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 3

شرح المفصل في صنعة اإلعراب،القاسم بن الحسین الخوارزمي،دار الغب اإلسالمي   4
  . 138،ص1990نسنة1،ط3لنشر،مج

  . 318،ص1مجمع اّألمثال،أبو الفضل المیداني،مج 5
  . 437،ص2انظر شرح الكافیة الشافیة،ابن مالك،مج 6

. 59،ص1مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج  1  
1 . 25،ص1987،سنة 2الساكسي،ط مفتاح العلوم  2  

2 . . 115،ص1انظر المرجع في اللغة العربیة نحوھا وصرفھا،مج  3  
3 . 64انظر شذا العرف في فن الصرف،ص  4  
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 .5)غیرة المرأة مفتاح طالقھا(مثل من :ِمْفعال

 .مثل منحل:ِمْفعل

 .مثل معصرة :ِمْفعلة

 .مثل كماشة:َفعالة

 .حاسوبمثل :فاعول

 .مثل ساقیة:فاعلة

 .مثل حزام:فِعال

 .وقد یسمع على غیر القیاس ألفاظ بضم المیم والعین منھا المسعط والمنحل 

 

 

 

 

 :المشتقات الفعلیة:المطلب الثالث

 .1الفعل المشتق ھو الفعل الذي تشتق منھ األزمنة الثالثة الماضي والمضارع واألمر 

 :الجدول یبین األفعال المشتقة 

 النوع المشتق النص صدرالم

 من جھل أباه فقد جھل الجھل

 ھل یجھل فالنا إال من یجھل القمر

 جھل

 یجھل

 ماضي

 مضارع

 أمر جمل جمل واجتمل الجمل

 ذھب الناس وبقي النسناس الذھب

 ال یذھب العرف بین هللا والناس

 ذھب

 یذھب

 ماضي

 مضارع

 ماضي  دخل الحطب رطب:دخل فضولي النار فقال الدخل

                                                                                                                                                                                          
4 . 352المعنى في الصرف ص  5  

5 . 76،ص2مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج  6  
. 259انظرالكامل،أحمد قبش،ص  1  
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 بین العصا ولحائھا ال تدخل

 ادخلوا في بیاض

یدخل 

 أدخل

 مضارع 

 أمر

 ماضي حلب حلب الدھر أشرطھ الحلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث المورفیمات الجامدة
 :المطلب األول المورفیمات الجامدة االسمیة

الجامدة ھي التي تظل على حالة واحدة،أي إذا كانت اسمیة تظل اسمیة  المورفیمات 

كرسي وكرة :وال یأتي منھا فعل،وإذا كانت فعلیة تظل فعلیة وال تتحول إلى اسمیة مثل

 .وساعة فالمورفیملت االسمیة األولى ال یمكن أن یأتي منھا فعل وكذلك المورفیمات الفعلیة

) كرسي(االسمیة ال یأتي منھا اسم آخر فالمورفیم  وال یقتصر على ھذا فالمورفیمات 

ال یؤتى منھ باسم فاعل وال باسم مفعول بل یظل على حالتھ التي وجدت علیھ،ویندر ھذا في 

كاد مضارعھا یكاد وتسمى :بعض المورفیمات الفعلیة الجامدة التي یؤتي منھا بفعل آخر نحو

 .الماضي والمضارع واألمر:رفیمات فعلیةھذه ناقصة التصرف أذ التامة یأتي منھا ثالثة مو

والمورفیمات الجامدة ھي االسمیة والفعلیة والحرفیة،ولبعض من المورفیمات 

االسمي صیغ معینة،تتبینان في فونیمھا وأنواع مقاطعھا،وأنواع مورفیمات الداخلة علیھا 

ت المصدریة والتي تتشكل منھا،وھذا یرجع لكثرة الصیغ التي ترد إلیھا،فمثال المورفیما
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تتألف من مورفیمات حرة ومورفیمات مقیدة،والمورفیمات الداخلة علیھا وفي الغالب 

مورفیمات حشو إال ما ندر في صیغة استفعال،وافتعال،تفعیل،وتفعلل،وتفعلة،والمفاعلة،فقد 

 .دخلت علیھا مورفیمات سابقة و الحقة في المصدرین اآلخرین

 :أنواعھا
 :ة الجامدة من مورفیمات حرة ،وتنقسم إلى تتألف المورفیمات االسمی 

 1المصدر -أ

 :یأتي الثالثي على ثالثة أوزان:الثالثي

 .بالفتح ،ویكون متعدیا والزما:َفَعلَ 

 .بالكسر،ویكون متعدیا والزما:َفِعلَ 

 .بالضم،وال یكون إال الزما:َفُعلَ 

 :فإذا كان الثالثي من َفَعَل وَفِعَل المتعدیین فمصدره

 .،فالضرب مصدر ضرب1الضرب یجلي عنك ال الوعید:،نحو)الَفْعلُ (

 .الحمد مصدر حمد: والثاني ،نحو

 :وأما إذا كان من َفِعَل الالزم فمصدره یأتي على وزنیین

 .الفرح: ،نحو) الَفَعلُ (

على حسب التكبر في الوالیة یكون التذلل : وذلك إذا دل على والیة أو حرفة،نحو) الفَِعاَلةُ (

 .2في العزل

 :ذا كان الثالثي من َفَعَل الالزم فمصدره یأتي على النحو التاليوإ

 .3زوج من عود خیر من قعود:،نحو)الفُُعولٌ (

 .إباء:،وھذا إن دل على امتناع،نحو)الفَِعلُ (

 .یوم حارث الجوالن،الجوالن مصدر جال:وھذا إن دل على التقلب،نحو) الَفَعالنُ (

 .4السعال:الفَُعاُل وھذا إذا دل على داء،نحو

                                                            
. 194،ص186صانظر المعنى في الصرف ،  1  
  .،یعني ال یدفع الوعید عنك الشر وإنما یدفعھ الضر422،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج  1
. 55،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  2  
. 320،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج   3  
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 .،الرحیل مصدر رحل)الَفِعیل(

 .إذا دل على صوت بكاء مصدر بكى والفعیل الصلیل مصدر صلل) الَفِعیلِ (أو ) الفَُعلُ (

 .،إذا دل على حرفة أو والیة فالتجارة مصدر تجر)الفَِعالةُ (

 .،نحو الصعوبة)الفُُعوَلةُ (

 .،فالفصاحة مصدر فصح)الَفَعاَلةُ (

 :الرباعي
 :ن َفٌعَ◌لَ ما جاء عل وز

 .إذا كان صحیح الالم،فالتسلیم مصدر سلم) التفعیل(

 .،إذا كان معتل الالم تحذف یاء التفعیل وتعوض منھا التاء كتسمیة)تفعلة(

 :ماجاء علو وزن أَْفَعَل قیاسھ

 .فاإلحسان مصدر أحسن:،إذا كان صحیح العین نحو)اإلفعال(

الفاء فتقلب ألفا ثم تحذف األلف أما إذا كان معتل العین فتنتقل حركة العین إلى 

 .الثانیة،وتعوض عنھا التاء كإقامة

 افتعال:افتعل

 استفعل مصدره استفعال

فإن كان استفعل معتل العین عمل فیھ ما عمل في  مصدر أفعل المعتل العین  

 .استقام استقامة:فتقول

 .تفعلل مصدره تفعلال كتدحرج تدحرجا

 .فعلل مصدره فعللة كدحرج دحرجة

 :ل یأتي علفاع

 .الفعال فاالمارة والرضاع والفطام ھي مصادر آلمر وراضع وفاطم

 .والمفاعلة،نحو فالمجاھرة ھي مصدر جاھر

 :اسم المصدر -ب

                                                                                                                                                                                          
  4  443،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 
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ھو ما ساوى المصدر في المعنى،وقبول األلف والالم واإلضافة،وخالفة بخلوه لفظا  

 .1وتقدیرا دون عوض من بعض ما في الفعل

 :اآللةبعض من أسماء  -ج

 .مثل لسان وسیف لكن كأن لسانھ مخراق العب أو سیف ضارب

 

 

 

 

 

 

 

 :المصدر المیمي -د 
 : تعریفھ

،ویتكون 1ھو اسم مبدوء بمیم زائدة مفتوحة لغیر المفاعلة للداللة على مجرد الحدث 

،وتختلف فونیماتھ باختالف )صیغتھ(مقید )+جذر كلمة(المصدر المیمي من مورفیم حر 

 .صیغتھ

 :صیغتھ
بفتح العین والفونیمات ) مفعل:(یصاغ من المورفیم الثالثي على وزن :المورفیم الثالثي

 .2الشجاع موقى:نحو) ح+ص+ح+ص+.+ص+ح+ص:(التي یتألف منھا

 .3لكل جنب مصرع

 ).صیغتھ)+(جذر الكلمة=(فالمصدر المیمي لھما

 .صیغتھ+وقى=موقى

                                                            
. 448یل،ابن مالك الطائي،صانظر شرح التسھ  1  
. 630انظر موسوعة النحو والصرف واإلعراب،ص  1  
. 364،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج  2  
. 202،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج  3  
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 .صیغتھ+صرع=مصرع

) موعد:(نحو) َمْفِعل(ذفت فاؤه المضارع كان على فإذا أتى مثاال صحیح الالم،ح 

 .فإذا لم تحذف،نحو وجل یوجل یكون مصدره موجل بالفتح) موضع(و

 :صیغاتھ من غیر الثالثي
 : یصاغ من غیر الثالثي على وزن اسم المفعول،نحو 

 ).صیغتھ)+(جذر الكلمة= (المصدر المیمي

 .صیغتھ+یكر=مكرم

 :المصدر الصناعي -ھـ
 كل لفظ زید في آخره حرفان ھما یاء مشددة ثم تاء تأنیث مربوطة  یطلق على 

 

،ویتكون من 1لیصیر بعد الزیادة اسما داال على معنى مجرد لم یكن یدل علیھ قبل الزیادة

 :،نحو)صیغتھ(مقید )= جذر الكلمة(مورفمین حر 

 .صیغة المصدر الصناعي+انسان+ال=اإلنسانیة

 .الصناعيصیغة المصدر +حر+ال=الحریة

 .صیغة المصدر الصناعي+سأل+ال=المسؤولیة

 :إذن المورفیمات التي تتكون منھا ھي

 ).صیغة المصدر الصناعي+(مورفیم مقید)+جذر الكلمة+(مورفیم حر+مورفیم مقید

 :مصدر المرة -و

،ویتكون من مورفیم حر جذر 2ھو مصدر یدل على وقوع الفعل مرو واحدة 

 .تختلف فونیماتھ باختالف صیغھمورفیم مقید صیغتھ،و+الكلمة

 :أوزانھ
 :یصاغ من المورفیم الثالثي على وزن

                                                            
  . 626انظر موسوعة النحو والصرف واإلعراب ،ص 1

. 78انظر المرجع في الغة العربیة،ص. 2  
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وذلك إذا كان الفعل ثالثیا ):ص+ح+ص+ح+ص+.+ص+ح+ص(تتكون من ) َفْعلة(

إال في كلمتي حججت حجة فقد وردت بالكسر،ورؤیة فقد 3)غاص غوصة وجاء بروثة:(نحو

 .4وردت بالضم

وزن مصدر مختوما بتاء التأنیث،وإذا جاء مختوما یأتي على :ومن غیر المورفیم الثالثي

 .5او مایؤدي معناھا)واحدة(بتاء في أخره یؤتى بلفظة

 

 

 

 : مصدر الھیئة -ز

صیغة +،یتألف من مورفیم حر جذر الكلمة1ھو ما یذكر لبیان نوع الفعل ووظیفتھ 

 .تھاالمصدر والفونیمات التي یتكون منھا تختلف باختالف الصیغة التي ترد في صور

 :صیغتھ
 :یصاغ من المورفیم الثالثي عللى وزن :الثالثي

 .الجلسة: ،نحو)ص+ح+ص+ح+ص.+ص+ح+ص:(الفونیمات التي تتكون منھا) فِعلة(

 :من غیر المرفیم الثالثي

یصاغ من غیر المرفیم الثالثي على وزن فعلة التي تتكون فونیماتھا من  

تمرت المرأة أي إذا من اخ) خمرة:(،وھو شاذ،نحو)ص+ح+ص+ح+ص.+ص+ح+ص:(

 .2غطت رأسھا بخمار

 :الضمائر -ح

                                                            
نزل تحت الماء:،غاص67،ص2ثال،أبو الفضل المیداني،مجمجمع األم.   3  
80،ص2انظر المزھر،مج  4  
 64تطبیق الصرفي،ص  5

 
 630انظر موسوعة في النحو والصرف واإلعرابص 1

.انظر لسان العري،مادة خمر  2
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ومورفیمات مقیدة،ومورفیمات عدمیة،فالحرة ’تنقسم الضمائر إلى مورفیمات حرة

 :نحو

 .ھو،ھي:ضمائر الغیبة

 .أنت،أنت،إیاك،وإیاك:ضمائر الخطاب

 :والمقید نحو

 .تاء الفاعل،ونا الفاعلین:ضمائر المتكلم

 .كاف الخطاب:ضمائر الخطاب

 .ألف االثنین،وواو الجماعة،ویاء المخاطبة:ضمائر

 :والعدمیة ھي

 .الضمائر المستترة

 :أسما اإلشارة -ط
 ذا،وذي،وذه،وغیرھا: تتكون أسماء االشارة من مورفیمات حرة منھا

 :األسماء الموصولة -ي
 .الذي،التي،اللذان،الذین،واأللى،والالتي،ومن،وما:تتكون من مورفیمات حرة منھا

 :وفالظر -ك
 قط،اآلن،حیث،أمس،إذ،صباح،مساء،لیل،نھار،: تتكون من مورفیمات حرة،ومنھا

 .ساعة،یوم،حین،فوق،تحت،شمال،یمین،أمام،وبین

 :أسماء االستفھام -ل
 متى،أین،ما،ماذا،أیان،أنى،كیف،: تتكون أسماء االستفھام من مورفیمات حرة منھا

 .كم،ومن

 :أسماء األعداد -م
 واد،اثنان،ثالثة،أربعة،خمسة،ستة،سبعة:مورفیمات حرة منھاتتكون أسماء األعاد من 

 .ثمانیة،تسعة،وعسرة

 :أسماء األصوات -ن
 .َبِخِ◌،بِخ◌ِ :تتكون أسماء األصوات من مورفیمات حرة ومھا
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 :أسماء األفعال -س
أف اتضجر،وھیھات بمعنى بعد وشتان : تتكون أسماء االفعال مورفیمات حرة منھا

 .سكتافترق،وسرعان أسرع،وصھ ا

 :أدوات االستثناء -ع
 .سوى،وغیر:تتكون من مورفیمات حرة ھي

 :أسماء الشرط الجازمة وغیر الجازمة -ف
 ما،مھما،كیفما،حیثما،أینما،متى،أیان،كلما،إذا،بینما،:تتكون من مورفیمات حرة منھا

 .ولما

 

 

 

 

 :المورفیمات الفعلیة الجامدة: المطلب الثاني
 :حرة وتنقسم ألى تتألف من مورفیمات

 :مورفیمات فعلیة تلزم صورة الماضي

 .كرب:من أفعال المقاربة -أ

 .عسى،وحرى،وإخلولق:من أفعال الرجاء -ب

 .خال،وعدا:أفعال االستثناء -ت

 .نعم،بئس،وحبذا:أفعال المدح والذم -ج

 .لیس،ومادام: بعض أخوات كان -ح

 :مورفیمات فعلیة تلزم صورة األمر فقط

 :م فعل أمروھي أفعال اس

 .ھب،وصھ،والزم،وعلیك،وبلھ،ومھ

 ).اتضجر(،أف (الوجع( أوه،وآه: مورفیمات تلزم المضارع

 :المطلب الثالث المرفیمات الحرفیة
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تختص المورفیمات الحرفیة بالجمود تتكون من مورفیمات حرة تتألف مقاطعھا من  

 :النوع األول،الثاني،والثالث وھي

 .من،إلى:مثل :حروف الجر

 .إنما:مثل:الجزمحروف 

 .الھمزة،ھل:مثل:حروف االستفھام

 .بللى،إي،ال،كال:مثل:الجواب

 .أي،أن:مثل:حروف التفسیر

 .أال،أما،یا،ھا: مثل:حروف التنبیھ

 .السین،سوف:مثل:حروف االستقبال

 .أال،أما،لو: مثل:حروف العرض

 .إال: مثل:حروف االستثناء

 .كأن،لیت،لكن:مثل:إن الناسخة7أخوات 
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 التماثل الصوتي :  األولالمبحث 
 : المماثلة وأنواعھا المطلب األول 

البعض في عملیة النطق ویؤدي  ببعضھا األصوات تأثرھي ظاھرة صوتیة تنجم عن  

المتنافرة یتم  األصواتالصفة ،ولكي یحدث انسجام تام بین  أوتغییر المخرج  إلى التأثیرھذا 

بحذفھا في الصوت مناسب ومالئم مع بقیة  أوتغیرھا بحلول صوت مناسب مكانھا،

النطق في  أعضاءفي الكلمة والھدف من ھذه التغیرات تقلیل الجھد الذي تبذلھ  األصوات

 .المختلفة مخرجا وصفتا األصوات

 1)كلیا أوتماثال جزئیا  إمامتماثلة، إلىتحول الفونیمات المتخالفة  (ومنھ فان المماثلة ھي 

 : أنواعھا   
فادغم في  األخراحد الصوتین في  تأثر فإذاجزئیة، وأخرىمماثلة كلیة :للمماثلة نوعان 

 وإذامن غیر ترك اثر للصوت المبدل فھذه مماثلة كلیة، أخربصوت  أبدل أو،أخرصوت 

وتكون المماثلة الكلیة في  2كانت مماثلة جزئیةفي بعض خصائص الصوت  التأثیركان 

الغالب في األصوات المفخمة المجاورة للتاء في صیغة افتعل،وإما الجزئیة فتكون في 

 .)األلف والیاء والواو(أصوات اللین 

اإلدغام أي إدغام حرف في الحرف كلیا تكون المماثلة الكلیة في حالة  :لمماثلة الكلیةا-1

 .3بن بیض الطریقإ سدٌ ل نحو مثال الراء في الراء أو الدال في الدا

في كلمة سد تجاور صوتا الدال دون فاصل بینھما،وكان متفقین في  4أشقاھمسید القوم 

بالنسبة لكلمة الطریق فتأثر صوت الالم  أماالصفة والمخرج فادعما وصارا حرفا واحدا،

فیما بصوت الطاء فأبدل صوت الالم بصوت الطاء وادغم في صوت الطاء وصار الطریق 

                                                            
  324، ص1دراسة الصوت اللغوي، احمد مختار عمر، عالم الكتب للنشر، ط1

31ص  ،2000، سنة 2غوي، رمضان عبد التواب، مكتبة زھراء الشرق، طلالتطور ال 2  
أصلھ أن رجال كان في الزمان األول ویقال لھ ابن  328،ص 1مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج 3

  بیض عقر الناقة فسدبھا الطریق فمنع الناس من سلوكھا
 ألنھ یمارس الشدائد دون العشیرة   356، ص1مجمع األمثال، أبو الفضل المیداني، مج 4
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یخص كلمة سید،فأدغمت الیاء في الیاء بعد انقالب الیاء الثانیة من الواو فاصل الكلمة سیود 

 . فقلبت یاء الثانیة واوا لسكونھا وانفتاح ما قبلھا

  :الجزئیةالمماثلة  -2 

 :لم ینتھي الصوت المؤثر كلیا مثل  وتكون المماثلة الجزئیة إذا    

مفاعل في كلمة  األلفالیاء ھمزة بعد وقوعھا بعد  إبدالتم  .1األقوامإن النساء شقائق -

 شقائق

كسرة في جمع التكسیر لكلمة مفاتیح ،فاصل  األلفقد قلبت .2كتب الوكالء مفاتیح الھموم -

بكسر التاء،ولعدم توافق األلف )مفاتاح(األصل  مفرد مفتاح وبذلك یكون جمع تكسیرھا على

مع الكسرة قلبت األلف یاء لمجانستھا للكسر،فصارت مفاتیح وھذه مماثلة جزئیة،ولكل 

 :تتم بھا المماثلة وھي3واحدة منھا ثالث حاالت 

 بینھما وتسمى المماثلة تقدمیة مثل وھي تأثر األول بالثاني من غیر فاصل - 1

،وبالنون من الرجل الم بالراء في كلمة لصوت ا تأثرفقد  4عز الرجل استغناؤه عن الناس-

 . أناس،وأدغمت فیھما وینطق أرجل و فأبدلت الالم إلى راء ونون كلمة الناس ،

 أن یتأثر الصوت الثاني باألول من غیر فاصل بینھما وتسمى المماثلة تراجعیة-2

وفي ھذا المقام تأثر صوت التاء المرقق بصوت الصاد المفخم في  5بناره يمایصطل -

من نفس المخرج ویشتركان في  فأبدلت التاء بصوت الطاء ألنھما يیصتلفاصلھ  يیصطل

 . العدید من الصفات

 تجاوریھأن یتأثر الصوت األول بالثاني وال یوجد بین الصوتین المتناثرین فاصل وھذه -3

فصل بینھما فاصل فتكون مماثلة  إذا أما،كما حصل في المثال السابق في كلمة یصطلي

حیث  الصاد سینا مثل سقر استبدلت صقر وإبدالالسین صادا  إبدالتباعدیة وذلك مثل 

                                                            
  171، ص2المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني، مج 1
2

 81اصوات اللغة ،محمود عكاشة ،مكتبة دار المعرفة للنشر ،ص 
3

  261، ص2مجمع األمثال، أبو الفضل المیداني، مج 
4

  261، ص2مج المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني، 
 63،ص 1997،سنة  3مدخل إلى علم اللغة ،رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي القاھرة ،ط 5
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تأثرت السین المرققة بالقاف المفخمة فانقلبت السین صاد مع أن الصاد والقاف غیر 

   فتحة القصیرة على سبیل المماثلة التباعدیة  متجاورین حیث فصلت بینھما ال

 التماثل في الصفات :المطلب الثاني-

 :الجھر والھمس-أ

،فیبدل إذا اجتمع صوت مھموس مع صوت مجھور في كلمة قد یتأثر احدھما على األخر   

 ،)اظطلم(مثل 1احدھما إلى صوت أخر یتفق مع الصوت المؤثر في صفة الجھر والھمس

والصوتین الطاء  )اظتلم وازتان(وصیغة افتعل منھا  )زان ظلم ،(فاصل الكلمتین )ازدان(

عند التقائھا تأثر الصوت المھموس فوالزاي مجھورین والتاء من األصوات المھموسة 

الصوت المھموس بنظیره المجھور الدال فأصبحت كلمة  ازدان  فأبدلبالصوت المجھور،

 2وازدھر 

 :التفخیم والترقیق-ب
یتفق مع  أخراحدھما بصوت  أبدلالتقى صوت مرقق مع صوت مفخم في الكلمة، إذا وأیضا

نَّورُ (الصوت المؤثر في صفة التفخیم والترقیق مثال من  یَّاحُ  السِّ  3)َشْیئا یَْصطاَدُ  ال الصَّ

صوت التاء المرقق  فتأثروصیغة افتعل منھ ،یصتاد یصید، رباعي أصلھفالفعل یصطاد 

نظیره المفخم وھو الطاء،فعملیة التناغم  إلىالصوت المرقق  فأبدلبصوت الصاد المفخم، 

 .صار الفعل یصطاد بدال من یصتادی واالنسجام الصوت

 

 

 

 

 

 

                                                            
  30،ص 2000،سنة،2،رمضان عبد التواب ،مكتبة زھراء الشرق للنشر ،طالتطور الغوي   1

  356،ص 1مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني، مج 2
  . 358،ص1مجمع األمثال، أبو الفضل المیداني،مج 3
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 التماثل في المخارج: المطلب الثالث
 1لتأثره بصوت أخر  األصلي إلى مخرج أخر،نتیجة قد یتحول الصوت من مخرجھ    

 :مثل

 2. بَاقِل ِمنْ  أَْعیَا -

  3.بَْعضٍ  ِمنْ  أَْھَونُ  الشَّرِّ  بَْعضُ   -

ففي المثلین السابقین تجاورا صوتا الباء والنون في باقل ومن بعض،فصوت الباء یخرج من 

 إلىالنون فمن طرف اللسان،فعندما اثر صوت الباء في النون،قلبت النون  أماالشفتین ،

شارك الباء،فھنا انتقل صوت النون من مخرجھ وتحصل على مخرجا نظیرتھا المیم،الذي ی

 . ثانیا ألجل تحقیق ھدف المماثلة الصوتیة

 التغیرات الصوتیة الصرفیة:المبحث الثاني
 اإلدغام : المطلب األول

حرف  إدخالھو  فاإلدغام الظواھر التي عن طریقھا تتحقق المماثلة الصوتیة، إحدىھو    

 .وقد یكون اإلدخال تاما،وقد یكون جزئیا 4في حرف

 . إدغامھا تجاوریا أو تباعدیاویكون :األصوات التي تدغم إدغاما جزئیا:أوال

 :التي تدغم إدغاما تجاوریا-1

 :النون -أ  
،اللتقائھا مع الراء والالم في المخرج وللمیم في الغنة )یرملون(تدغم في حروفوالنون 

 5الن للنون عنة تشبھ الین في الیاء والواووالیاء والواو 

 

                                                            
  101-100األصوات اللغویة،إبراھیم انس،مكتبة النھضة ومطبعتھا بمصر،ص 1

  43،ص 2مجمع األمثال، أبو الفضل المیداني، مج 2
  94،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 3
 373،ص 3لسان العرب ،ابن منظور ،مج4

697،ص 1997،سنة2الممتع في التصریف ،ابن عصفور،دار المعرفة بیروت ،ط  5 
 

697،ص 1997،سنة2عصفور،دار المعرفة بیروت ،ط   
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 :مثل

 1  َخَشب ِمنْ  َویَدٌ  ُرطَبٍ  ِمنْ  لَِسانٌ -

  2ھَلُكوا تََساَوْوا فإذا تَبَایَنُوا َما بَِخْیرِ  النَّاسُ  زلَ  اَ  ی لَنْ -

  3َوَرلٍ  ِمنْ  أَْحیَرُ -

تجاور صوت النون مع الیاء في لن یزال وبالراء في رطب وفي الواو  األمثلةففي ھذه   

مع صوت النون في  األصواتیاء،راء،والواو الشتراك ھذه :الكل  إلىفقلبت النون  ورلمن 

  .الصوتیة وھذا التماثل جزئي لظھوره في النطقمن الخصائص  عدد

 :الطاء والتاء والظاء والذال والثاء إدغام -ب

حروف تدغم بعضھا في بغض،وفي الصاد والزاي والسین،لقرب المخرجین ھذه ال     

طُت فِي َجنِب هللاَِّ  «:نحو  .4»  َما َفرَّ

الفاء  إلىوتدغم في الثانیة وتنقل حركتھا  األولىتسكن التاء  أن( اإلدغاموطریقة   

والمیم لقربھا والباء تدغم في الفاء )في الحركة عن ھمزة الوصل فیقال قتلوا بالفتح،فیستغني 

  5»اْذَھْب َفَمن َتِبَعكَ  «:من المخرج مثل 

 :التي تدغم تباعدیا  األصوات:ثانیا
 :الھاء-أ

قبل الحاء ،نحو أحبھ حاتما ،وال یدغم فیھا إال مثلھا وقعت  إذاوذلك ،الھاء تدغم في الحاء    

 .6نحو أحبھ ھالال

 

 

 :العین-ب
                                                            

  یضرب للمالذ الذي المنفعة عنده 199،ص 2المیداني،مج مجمع األمثال ،أبو الفضل 1
أي ماداموا یتفاوتون في الرتب ،فیكون احدھم امرأ  208،ص 2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني ،مج 2

  واألخر مأمورا ،فإذا صاروا في الرتب سواء ال ینقاد بعضھم لبعض فعندھا یھلكوا
 اسم دابة توصف بالحیرة  الورل 227ص، 1المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني،مج 3
  56سورة الزمر األیة 4

  63ةسورة اإلسراء األیة 5
  473، ص3انظر شرح المفصل ،مج  6
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َمن َذا الَِّذي َیْشَفُع  ◌ۗ  «:تدغم في نفسھا والحاء فمثال إدغامھا في نفسھا قولھ تعالى قد     

 1»ِعنَدهُ 

 :الحاء-ت
ٰى أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْینِ  «:والحاء تدغم في نفسھا نحو قولھ تعالى     2»َال أَْبَرُح َحتَّ

 
 : الغین والخاء-ث

 :في األخرى،ألنھما من مخرج واحد نحو كل واحدة منھا تدغم  والغین والخاء    

 .3وادمغ خلقا،واسلخ غنمك-

 :القاف والكاف إدغام-ج
قبلھما  الحرفین یدغم بعضھما في بعض لقرب مخرجھما ،وذلك إذا تحرك مامن ھذین كل 

َوَفْوَق  «:ولم تدغما ،نجو أظھرتاقبل كل منھما  مافان سكن   4اطرق كرا یحلب لك:،نحو

 5»َعلِیمٌ  ُكلِّ ِذي ِعْلمٍ 

ا أََفاَق َقالَ ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْیَك  «:وكذلك قد تدغم القاف والكاف في نفسھا مثل قولھ تعالى  َفَلمَّ
لُ اْلُمْؤِمِنیَن   .6»َوأََنا أَوَّ

 :الجیم إدغام -ح
 7»َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَهُ  «:والجیم تدغم في الشین،ألنھما من مخرج واحد،نحو قولھ تعالى  

وتدغم فیھا الطاء والدال والتاء والظاء  8»َتْعُرجُ ; ِذي اْلَمَعاِرجِ  «:،وفي التاء نحو قولھ تعالى

                                                            
  255سورة البقرة األیة 1
  60سورة الكھف األیة 2

  415،ص 3، ط3االصول في النحو، ابن سراج،مؤسسة الرسالة، مج 3
  432،ص 1مجمع األمثال أبو الفضل المیداني ،مج 4
  258نقال عن األصوات اللغویة،إبراھیم انس ،ص 76سورة یوسف اآلیة  5
  143سورة األعراف األیة 6
  29سورة الفتح اآلیة  7
  157نقال عن األصوات الغویة إبراھیم انس ،ص 43سورة المعراج اآلیة 8
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لم یربط جمال وقد جعل وجلبت :الشین ،فھما من مخرج واحد نحو أخت ألنھا،الذال والثاء 

  1جلبة ثم أقطعت 

 :الضاد إدغام-د

 .2» لَِبْعِض َشأْنِِھمْ  «:الشین في قولھ تعالى اقبض ضعفھا،وفي:الضاد تدغم في نفسھا نحو

 :األصوات التي تدغم إدغاما كلیا: ثالثا
 اإللفتدغم في مثلھا،ویكون إدغامھا تجاوریا كلیا ،ماعدا صوت  كل األصوات الھجائیة

وفي العربیة ال یلتقي ساكنین ساكنة  إالال تكون  األلففانھ الیصلح ان یدغم في مثلھ،الن 

 :مثل ومنھا مایدغم ادغاما كلیا في أصوات أخرى 3الھمزة فال تدغم في مثلھاوكذلك 

 :إدغام الالم
 :إذا وقعت الالم قبل الحروف اآلتیة أبدلت إلیھ،وادغم الحرف في الحرف وھي

قَابِ  اْلَمَذلّة الطََّمعِ  فِي(الطمع من:الطاء،نحو  .4)للِرِّ

 .5)َوَشِربَ  الدَّْھرُ  َعلَْیھ أَكلَ (الدھر من:الدال،نحو

 .6)التََّواُضع ة الُمُروءَ  تَاجُ (من التواضع:التاء،نحو

 .7)َوِخیمٌ  َمْرتَُعھ الظُّْلمُ (الظلم من :الظاء،نحو

لِیلَ  إِنَّ (الذلیل من :الذال،نحو  .8)َعُضدُ  لَھ لَْیَستْ  الَِّذي الذَّ

 .9)والنار الثَّْلج بَْینَ  الَْجاَِمعِ  ُسْبَحانَ (الثلج من:الثاء،نحو

 

ْمتُ (الصمت من :الصاد،نحو  .1)فَاِعلُھ َوقَلِیلٌ  ُحْكمٌ  الصَّ
                                                            

  أي صاحت صیحة ثم امسكت 170،ص1،مج مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني 1
  257صنقال عن أصوات اللغة العربیة، 62سورة النور اآلیة 2

 1994،سنة  1،ط 1المقتضب ،المبرد،الناشر وزارة األوقاف المجلس األعلى لشؤون اإلسالمیة، مج، 3
  228ص

  . 79،ص2مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 4
  یضرب لمن طال عمره 42،ص1الفضل المیداني، مج المصدر نفسھ،أبو 5

  150،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني، مج 6
  اي عاقبة مذمومة444،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني، مج 7
 یضرب لمن یخذلھ ناصره  21،ص1المصدر نفسھ،ابو الفضل المیداني، مج 8
  356،ص1مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج 9
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 .2)السَّیفُ  یُھَابُ  ال ما یُھابُ  الَعْقلُ (السیف من: السین،نجو

ْیلُ  بَلَغ(الزبى من:الزاي،نحو بَى السَّ  .3)الزُّ

 .4)ِمْنھُ  أْضَوأ والشَّْمسُ  ِضیاءٌ  القََمرِ  في(الشمس من:الشین،نحو

بِّ  بَْینَ  بَْینَ  الَْجاَِمعِ  ُسْبَحانَ (الضب من الضاد،نحو  .5)والنُّونِ  الضَّ

 .6)الَعقَاِربِ  لَْسع النُّْصحِ  فِي(النون،نحو النصح من

 .7)بالتَّظَنِّي لَْیسَ  الرأَّْ◌يَ  إنَّ (الراء،نحو الرأي من

  :التاء في صیغة افتعل إدغامب 

مثل  تائیاوافتعال وكان على صیغة افتعل  األفعالمن احد  أتى إذا     

في الثانیة  وإدغامھا،األولىالتاء في تاء افتعل ،بتسكین التاء  أدغمت إتباعاتخذ،اتبع،اتخاذ،:

  :في فاء الكلمة مثل ونقل حركتھا

 .8من اتكل على زاد غیره طال جوعھ-

 .9اشرب تشبع واحذر تسلم واتق توقھ-

التاء في التاء في كلمتي اتكل،واتق لتجاورتھا لھا من غیر  أدغمتالمثالین، وفي ھذا   

 .یتفقان في كل جمیع الخصائص الصوتیة ألنھماكلیا  اإلدغامفاصل ،وكان 

 :التاء من الواو والیاء إدغام -ج

 :في تاء االفتعال نحو وأدغمتاتاء  أبدلتاوقعت الواو والیاء فاء الفتعل  إذا     

 . 1وال تقدح في ساقھ أخیكاتق في جنب  -

                                                                                                                                                                                          
  402،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 1
  55،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 2
  یضرب لمن تجاوز الحد 91،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 3
  یضرب في تفضیل الشيء على مثلھ 74،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 4
  356،ص 1الفضل المیداني،مج المصدر نفسھ،أبو 5
  78،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 6
  یضرب في الحث على الترویة في األمر 78،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 7
  327،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 8
 یضرب في التوقي في األمور  374،ص 1مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج 9
  141،ص2المصدر نفسھ،ابو الفضل المیداني،مج 1
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 إلىحرف اللین  فأبدل األصلتقى على أو،الفعل اتق وقى،وصیغتھ افتعل منھ  أصل 

 2یاء تبدل تاء وتدغم في تاء االفتعال أوكل فعل فاؤه ،كذلك تاء،وادغم في التاء االفتعال 

 .ھذه االفعال عاى الترتیب وصل،وعد،یسر،وحد ،اتسر،اتحد، فاصلاتعد اتصل،:مثل .

 :الطاء في التاء إدغام -د

 .3 إیناس اطالعٍ  بْعدَ  -

فابدل  صوت التاء المرقق بصوت الطاء المفخمة فتأثرمصدر اطالع ،اطتالع،  أصل   

صوت التاء الى نظیره المفخم ،الطاء فصار المصدر اططالع فادغم ،صوت الطاء في 

 الطاء واصبح اطالع 

 اإلبدال :الثاني المطلب
 جعل وھي الصوتیة المماثلة تتحقق طریقھا عن التي الثانیة اللغویة الظواھر من یعد      

 مكانھ لیحل حرف یبدل أن یحصل قد أي4األخرى الحروف بقاء مع 3أخر حرف مكان حرف

 كل ،ویبدل الكلمة أجزاء في أكثر أو بحرفین الكلمتان تشترك ،وقدكلمتین أو كلمة في أخر

 )أعطى انطى، (:مثل  معا والصفة المخرج أو المخرج في تقاربانی أخر بحرف منھما حرف

 .5)اضطجع اطجع،في(ك قلیل فإبدال غیرھا أما شائعا إبداال غیرھا من تبدل التي والحروف

 :الھمزة إبدال:-1

 :كمایلي والیاء الواو من بدلفت الواو،والیاء،والھاء،والعین، من الھمزة تبدل-أ

 .1 الماءِ  فِي واْستٌ  السَّماءِ  في أْنفٌ  -

  .2 سائِرٍ  َغْیرِ  َمثَلٍ  ِمنْ  أَبَشع -

 3 المصائب على نفسھ فلیوطن البقاء بطول نفسھ حدث من-
                                                            

  536انظر المقرب،ابن عصفور،ص 2
  374،ص 1مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج 3

  391ص 1997،سنة1حاشیة الصبان،أبو العرفان محمد بن علي الشافعي،دار المكتبة العلمیة للنشر ،ط 3
  112،ص 1العربیة،دار الفكر للنشر ،طفقھ اللغة وخصائص  4

  799ص  1997،سنة 1حاشیة الصبان،أبو العرفان محمد بن علي الشافعي،دار المكتبة العلمیة للنشر،ط 5
  21،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 1

  119،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني مج 2
  274،ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني مج 3
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 ،فاصل زائدة األلف بعد ووقوعھا لتطرفھا السماء في ھمزة الواو أبدلت األول المثال في    

 فاعل السم عینا لوقوعھا ھمزة إلى الیاء أبدلت الثاني المثال یسمو،وفي سما من سماو السماء

 لوقوعھا ھمزة إلى المصائب في الیاء بدلت الثالث المثال أما.سائر،سایر فاصل فعلھ في أعلت

 الیاء من كل تبدل كما مصیبة مفردھا والتي مصاوب ،فاصلھا الزائدة مفاعل جمع ألف بعد

 أول في أوائل:مثل مفاعل ألف بینھما لینین حرفین ثاني  احدھما وقعت إذا وھمزة والواو

 مثل 4 أبدلت مكسورة أو مضمومة كانت إذا ھمزة الواو تبدل أواول،كما– أوائل جمع فاصل

 . وسادة أصلھا واسادة وعد فاصلھا اعد

 :والعین الھاء من الھمزة إبدال-ب

 امواه أصلھا ماء ففي 5 األُمِ  لَبَنِ  َوِمنْ  اْلفُراَتِ  َماءِ  ِمنْ  أَحلُّ  :نحو الھاء، من الھمزة تبدل    

  فأباب 6)أباب( في ھمزة العین وأبدلت ھمزة والھاء واو األلف فقلبت جمعھا إلى بالرجوع

  7 تمیم بني لغة وھي بالعنعنة وتسمى عباب  أصلھا

 

 

 

 

 

 .الھمزة من والیاء الواو إبدال-2

 الم وكانت فیھ بأصل لیست أي مفاعل جمع في عارضة كانت إذا الھمزة تبدل أن یمكن  

 .1 والَغَضبُ  اْلِحْرصُ  اْلَخطَایَا رأسُ  :ھمزة،نحو الجمع

 الم ھي قبلھا ،وھمزة مكسورة بیاء خطائي األصل على ،والجمع خطیئة جمع ھي خطایا

 خطائي فصار )مصائب( في مر كما اإلبدال حد على ھمزة الیاء  أبدلت  ثحد خطیئة،فما

                                                            
  332،ص1الممتع في التصریف،ابن عصفور االشبیلي،دار المعرفة،مج 4

  229،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 5
 أباب ھو العباب وعباب الماء أولھ أو معظمھ  6
  96انظر اللھجات العربیة ،ص 7

  317،ص1مجمع األمثال،أبو الفضل المیداني،مج 1
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 الیاء قلبت تخفیفا،تم األولى وفتحت لطرفھا یاء الثانیة الھمزة أبدلت ثم)خطائىء( بھمزتین

 فأبدلت ألفات ثالث شبھ فاجتمع األلف تشبھ والھمزة ھمزة  بینھما بألفین )خطاءا( فصار،ألفا

 .خطایا فصار یاء الھمزة

  .األلف -3

 إذا فراس. 2 االْغتِراَرُ  اْلَجْھلِ  رأسُ  مثل فتحة وقبلھا ساكنة كانت إذا الھمزة تبدل أن یمكن

  .3 )ُحْمقٍ  إلَى المرأة لُبُّ ( مثل ساكن قبلھا وما مفتوحة كانت ألف،وإذا أبدلت خففتھا

 :اآلتیة المواضع في الخفیفة النون من أبدلت

 نحو وذلك الوقف حالة في ألف ،أبدلت قبلھا ما ،المفتوح المضارع الفعل في وقعت اذا    

 :نحو المنصوب االسم في التنوین من لنسفعن فاصلھا لنسفعا

 .4ففراق وفاق یكن لم إن-

 إذا فقالوا إذن من وأبدلت نون أصلھ وسمعا وفاق في فالتنوین 5جابة فأساء سمعا أساء-

 .بینما في المیم من أبدلت وأیضا تفلح إذا تجتھد في ،كما

 :التاء -4

 : مثل لتاء تبدل الكلمة فاء الواو وقعت إذا والیاء الواو من - 

 الواو،ومن محل حلت ورث،فالتاء أصلھا فتراث  1.تبكھ لم أو أبیھ تراث في المرء خاصم-

 فاصلھا تاهللا )بلى لقد عتقھ لوال تاهللا( كلمة في تا إلى وأبدلتوقار، فاصلھا  )تیقور( في الیاء

 .وهللا

 :والصاد السین من-

 في لتماثلھا ذلك جاز ،وإنما الناس من بدال  النات فیقولون الیمن في السین من التاء أبدلت    

 . 2 المخرج

                                                            
  317،ص1المیداني، مجمجمع األمثال ،أبو الفضل  2

 . یضرب عذرا للمرأة عند الغیرة 199،ص 1المصدر نفسھ ،أبو الفضل المیداني، مج 3
 . اي أن لم یكن حب في قرب فالوجھ المفارقة51،ص1المصدر نفسھ ،أبو الفضل المیداني مج 4
  330،ص1المصدر نفسھ ،أبو الفضل المیداني مج 5
  124،ص1مجالمصدر نفسھ ،أبو الفضل المیداني  1
  93انظر في اللھجات العربیة إبراھیم انس،ص 2
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 :الدال-5

 مثل 3زاي أو دال فاؤه الذي افتعل في التاء وقعت إذا الدال إلى تبدل التاء من الدال إبدال-

 .البالد ازدھرت

 :الطاء-6

 الطاء،الظاء( اإلطباق حروف احد 4 فاؤه الذي افتعل في التاء وقعت إذا التاء من الطاء إبدال

 :مثل)،الصاد،الضاد

ْیلُ  هُ  اْضطَرَّ  - وءِ  َمَصاِرع یَقِي اْلَمْعُروفِ  اْصِطنَاع - .5 ْعطََشةٍ  مَ  إِلَى السَّ  6 السُّ

 )انطى( یقولون أعطى:،نحو نونا الطاء قبل الساكنة العین تبدل  العین من الطاء إبدال

 :الصاد -7

 حروف من حرف بعدھا أتى إذا وذلك .7تیم بني قبیلة عند السین أبدلت السین من الصاد إبدال

 متأخرة ال الحروف ھذه على متقدمة السین تكون أن بشرط االستعالء

 كانت ،فاناألصل ھي السین تكون عنھا،وان متباعدة ال لھا مقاربة الحروف ھذه تكون وان 

 إلى األقوى یقلب وال األقوى إلى یقلب األضعف سینا،الن قلبھا یجز لم األصل ھي الصاد

 .1 األضعف

 : العین -8

 .2بالفحفحة ویصطلح عتى قالوا حتى في الحاء من العین تبدل  

 :الالم-9

 3أصیالن قالوا )أصیالل(غیرتص في النون من الالم ،أبدلت النون من الالم إبدال  

                                                            
  545انظر المنصف ،ابن جني،ص 3
  541المصدر نفسھ،ابن جني،ص 4

 یضرب لمن ألقاه الخیر الذي كان فیھ إلى الشر  421،ص1مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني ،مج  5
  448،ص2مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني ،مج 6

  1121انظر في اللھجات العربیة إبراھیم اینس،ص 7
  496، ص1،ط1المزھر ،السیوطي ،دار الكتب العلمیة ،مج 1
  63انظر مولد اللغة ،ص 2

  799ص 1997،سنة1حاشیة الصیبان ،أبو العرفان محمد بن علي الشافعي،دار الكتب العلمیة ،ط 3
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 :المیم-10

 :والباء والالم والنون الواو من المیم إبدال     

 الفاء وحذفت أفواه جمعھا ،ففم4 فَمٍ  بُِكلِّ  َمْعُسولٌ  ِذْكِركَ  طَْعمُ  مثل الواو من  أبدلت    

 الباء من وأبدلت 5 عمبر اقالو عنبر في كما الباء تلي التي الساكنة النون من وأبدلت.للتخفیف

 .صیام في كأمصیام التعریف الم من  وأبدلت6مخر بنات فقالوا بخر بنات في

 :الھاء -11

 .7 َعْثم ْبنِ  َعائَِشة ِمنَ  أَشدُّ  نحو والوقف اإلفراد في التانیث تاء من ابدلت  

 الوقف في األلف من وأبدلتعائشھ، فتصیر ھاء التاء ،تبدل عائشة اسم في الوقف حالة ففي  

 8 ھن قالوا ان في الھمزة ھنا،ومن أصلھا التي ھنھ كما

 

 

 الحذف :الثالث المطلب
 1الدابة ذنب یحذف كما الطرف من القطف ھو الحذف    

 :أنواعھ -1

 لمعنى یجيء مما الكلمة على زائد حرف دھماحا: ضربین على یأتي انھ جني ابن ذكر

 2الكلمة نفس من حرف واألخر،

 :الزائد الحرف حذف أنواع-أ

 مثل :الماضي في  المزبدة الھمزة -1

 . 3 أَویُھانُ  الَمْرءُ  یُْكَرمُ  االْمتَِحانِ  ِعْندَ  -

                                                            
  لى حسن القول والفعلالحث ع 434،ص1مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني ،مج 4
  المعبر ھو نوع من أنواع الطیب 240،ص4كتاب سیبویھ،مج 5
  538انظر المقرب ،ص 6
  391،ص 1مجمع االمثال ،ابو الفضل المیداني ،مج 7
  398،ص1الممتع في التصریف،ابن  عصفور االشبیلي ،دار المعرفة،مج 8
  )حذف (لسان العرب ،ابن منظور مادة 1
 الخصائص ابن جني  2
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 .4ثلبا إال التعریض الیحسب

 بالمضارع منھ المجيء عند أكرم الثالثي الفعل ھمزة حذفت األول المثال ففي    

 الھمزة ھذه بل المثال ھذا على یقتصر ،وال یؤكرم األصل بدال یكرم مضارعھ ،فجاء

 :مثل تصاریفھ جمیع في تحذف

 .مكرم: الفاعل اسم-

 .مكرم :المفعول اسم-

 كریم:الفاعل باسم المشبھة والصفة-

 .یؤحس یحسن،فاصلھ المضارع الفعل من حذفت وكذلك   

 .محسن:منھ الفاعل اسم-

 .محسن:المفعولھ اسم-

 وتصاریفھ المضارع عند بھمزة المزید  الثالثي الماضي الفعل ھمزة تحذف وكذلك   

 .5منھا یأتي التي

 :اإلعرابیة العالمة حذف-2

 :نحو الوقف عند القصیرة الحركات تحذف   

 .1 العْطلَةِ  نِ ازْعفَر من َخیرٌ  الَعَملِ  ُغبارُ  -

 .2 قاَ األْرز كنُوزُ  األْخالَقَ  َسَعةِ  في -

 إلضافتھما الكسرة حركتھما حذفت )واألرزاق العطلة( كلمتي أخر في وقفنا إذا      

 إذا الحركة،وكذلك عدم ھو الوقف إن للكنوز،والمعروف والثانیة للزعفران األولى

 الجزم وعند ،ضد ألنھما حركة غیر من األخالق سعة ،وفي العمل غبار عند وقفنا

 :نحو الحركة تحذف أیضا

                                                                                                                                                                                          
  37، ص2مجمع األمثال، أبو الفضل المیداني ،مج 3
  الثلب الطعن في األنساب 235،ص 2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني، مج 4
  381،ص1999،سنة1شرح التصریف،عمر بن ثابت،مكتبة الرشد،ط 5

  67، ص2مجمع األمثال، أبو الفضل المیداني ،مج 1
  90، ص2الفضل المیداني،،مج المصدر نفسھ،أبو 2
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 من التخلص ألجل تبعث في الثاء حركة ،فحذفت 3وجاه على المھر تبعث ال-

 .النطق تخفیف ألجلالساكنین،

 :النون حذف-3

  ھي  إنما فیھا التي والحركة الستثقالھا، الخمسة األفعال من النون تحذف   

 4ساكنین اللتقاء كانت لما بحركتھا یعتد ماقبلھا،،فلم وسكون لسكونھا

 :نحو اإلضافة عند حذفت كما   

 حذفت عینان،إلضافة الرفع حالة في عین لكلمة ،المثنى5 َعْینَاھَا فأَْینَ  اُْمرأة ِحْلمُ  َضلَّ  -

 :نحو التوكید نون إلى الخمسة األفعال إسناد عیناھا،وعند بدال عیناھا النون،فصارت

 واصل النون ،حذفت)تظلم(الفعل على التوكید نون ،لدخول6 الطریق وضح تظلمن ال-

 .للتخفیف حذفت ولكن نونات بثالثة یكون أن الفعل

 ،حذفت1لھ رفق ال لمن المال:مثل اإلدغام حروف مع بھا النطق عند تحذف وأیضا

 .ال من الالم في لمن،إلدغامھا من نطقا النون

 :الوصل ھمزة حذف -4

 ،النإلیھا الحاجة عدم عند تحذف بالساكن،فإنھا للنطق فقط بھا تيؤی ألنھا زائدة ھي   

 :نحو بعدھا ما لسكون بھا یؤتى ،وإنما لھا أصل ال

 عند واختبار اعتبار من الوصل ھمزة حذفت  ،2االختبار عن عنى االعتبار في-

َخْذُتمْ  «:تعالى قولھ نحو استفھام سبقھا إذا تحذف الوصل،كما ِ َعْھًدا قُْل أَتَّ  ِعنَد هللاَّ

 منھا علیھا،فالغرض االستفھام ھمزة اتخذ،لدخول من الوصل ھمزة ،فحذفت3»

 .حذفت السبب زال فلما الساكن من التخلص

                                                            
  94، ص2المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،،مج 3
  386،ص1999،سنة1شرح التصریف،عمر بن ثابت،مكتبة الرشد،ط 4
  419، ص1مجمع األمثال، أبو الفضل المیداني ،مج 5
  243، ص2المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني ،مج 6
  243، ص2مجمجمع األمثال، أبو الفضل المیداني ، 1
  73، ص2المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني ،مج 2

  80اآلیة  البقرةسورة  3
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 الباء هللا،لدخول اسم من حذفت هللا بسم-إلى طھ من رد:نحو البسملة من تحذف كما

 . علیھا

 :نحو الجر بالم سبقت إذ التعریف ال ومن

 الم المبتدي،لدخول من الوصل ھمزة حذفت 4المقتدي أحسن وان للمبتدى الفضل-

 عبد مثل علمین بین واقعة مفردة كانت إذا وابنة ابن كلمة من أیضا وتحذف.علیھا الجر

 :مثل باألمر منھ اإلتیان عند معتال الفعل أول كان إذا تحذف وكذلك.بادیس ابن الحمید

 الھمزة جاءت التي الساكنة الواو لحذف تفحذف ،أوصل،اوجد، األصل صل،فعلى جد،

 .ألجلھا

 

 

 

 

 :للكلمة األصلي حذف أنواع-ب

 :العلة حرف حذف-1

 العلة حرف وكان األول معتل ثالثیا الفعل كان إذا1)یاء أو واو فاؤه ما ھو (:المثال-أ

 المضارع في الواو المضارع،تحذف في مكسورة الماضي في مفتوحة واوا،وعینھ

 أخره في بتاء یعوض أن الھیئة،بشرط لغیر فعلة وزن على كان إذا والمصدر 2واألمر

 :نحو

 المضارع،كما في الواو یوجد،فحذفت واصلھ یجد:،وجد3بدا منك یجد ال ممن اسمع-

 الفعل الوصل،وواو ھمزة فحذفت اوجد جد،واصلھ منھ األمر فوجد األمر عند تحذف

 .جد الفعل فصار

                                                            
  317، ص1مجمع األمثال، أبو الفضل المیداني ،مج 4
  39،،ص2المزھر ،السیوطي،الناشر المكتبة العصریة ،مج 1
  380،ص1999،سنة1شرح التصریف،عمر بن ثابت،مكتبة الرشد،ط 2
  276،ص1999،سنة 4،ط3في النحو،ابن سراج،الشركة المتحدة لنشر مج االصول 3
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 المفعول اسم في وسطھ ویحذف وقال باع:مثل4)یاء أو واو عینھ ما ھو ( :األجوف -ب

 إلى الواو من الضمة حركة مقوول،فانقلبت:مقول،واصلھ قال من المفعول ،فاسم منھ

 واو وألنھا لتطرفھا الثانیة ساكنان،فحذفت واوان ،فاجتمع مقوول فصار القاف

 .مقول:مفعول،فیصیر

 إلى الیاء من الضمة كةحر  مبیوع،فنقلت مبیع،واصلھ:باع من مفعول واسم  

 مفعول،وقلبت واو ألنھا الواو والواو،فحذفت الیاء ساكنان الباء،فصارمبیوع،فاجتمع

 المضارع الفعل مع وسطھ یحذف ،كما5 مبیع:فصار الیاء لتناسب كسرة الباء ضمھ

 :نحو األمر أو المجزوم

 .6 یَُمتْ  لَمْ  َمنْ  یَفُتْ  لَمْ  -

 

 فحذفت سر في علیھما،اما الجزم ومات،لدخول فات من األلف ،حذفت1 لَكَ  َوقَمرٌ  ِسرْ  -

 .الساكنین من لتخلص ،وذلك لألمر األلف

 :نحو المتحرك رفع ضمیر إلى اسند وإذا

 .2 َجْمرَ  لَقَال تَْمَرةً  قُْلتُ  لَوْ  -

 .3 َداِري أَبِعْ  َولَمْ  َجاِري بِْعتُ  -

 المتكلم تاء وبعت،لدخول قلت في والعین الالم لسكون وباع قال الفعل عین حذفت  

 .علیھما

 قَْولُ  -:نحو الجزم عند المعتل الفعل الم حذفت 4)یاء أو واو المھ ما ھو ( :الناقص -ج

 تحذف وأیضا علیھا الجازمة لم یدعو،لدخول من الواو حذفت 5 َصِدیقاً  لِي یََدعْ  لَمْ  الَحقِّ 

 :نحو ساكن بعدھا أتى إذا

                                                            
  39،،ص2المزھر ،السیوطي،الناشر المكتبة العصریة ،مج 4
  283،ص1999،سنة 4،ط3األصول في النحو،ابن سراج،الشركة المتحدة لنشر مج 5
  181،ص2مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج 6
  یضرب الغتنام الفرصة 335،ص1المیداني،مجمجمع األمثال ،أبو الفضل  1
  یضرب عند اختالف األھواء 198،ص2المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني،مج 2
  104،ص1المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني،مج 3
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 تحرك ،ولم ساكنین من یفنى،للتخلص من األلف ،حذفت 6 ونَتَعارفُ  الَكبَاثُ  یَْفنَى -

 .الستثقالھا

 :الماضي في األصلیة الھمزة-2

 :نحو المضارع في تحذف رأى ھمزة

 یضرك انھ ترى حیث بالصدق وعلیك یضرك فانھ ینفعك أنھ ترى حیث الكذب دع-

 .7ینفعك فانھ

 نرأى  ویرى،واألصل ترى من الھمزة ،حذفت8الغائب یرى ال ما الشاھد یرى-

 .،ویرأى

 :الصیغة ألجل الحذف -3

 :للترخیم المفردة األسماء أخر حذف-أ

 یا( مثل 1النداء عند إال یكون تخفیفا،وال المفردة األسماء أواخر حذف ھو الترخیم  

 .سعاد یا في )سعا

 .2جلیلي جلیلة إلى النسبة في ،فتقولللنسب التأنیث تاء حذف-ب

ُرونَ  « القران في كثیر النوع المضارعة،وھذا تاء مع التاء حذف  فاصل 3» َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

 .تتذكرون تذكرون

 :ساكنین من التخلص ألجل الحذف-4

 الساكنین،فالیاء من التخلص الجل الیاء ،حذفت4فائت كل عن عوض تعالى هللا في-

 .لثقلھا وذلك الیاء كسر لعدم الحذف ساكنة،وتم الجاللة اسم من والالم ساكنة

                                                                                                                                                                                          
  39،،ص2المزھر ،السیوطي،الناشر المكتبة العصریة ،مج 4
  109،ص2مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج 5
  341،ص2نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج المصدر 6
  یضرب في الحث لزوم الصدق 271،ص1المصدر نفسھ،أبو الفضل المیداني،مج 7
  427،ص2مجمع األمثال ،أبو الفضل المیداني،مج 8
  239،ص2كتاب سیبویھ،مج 1
  546،ص3المصدر نفسھ،مج 2
  152سورة األنعام اآلیة 3
  76،ص2المیداني،مجمجمع األمثال ،أبو الفضل  4
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 مدغمة أو مدغمة غیر كانت اذا وذلك علة حرف كانت إذا الكلمة عین تحذف كما    

 لم عین حذف :مثل األجوف في مر الساكنین،كما من التخلص الزم،بھدف غیر ادغام

 .5)مااسمك( من ما من األلف حذف مثل الزم غیر إدغام لمدغمةا یخف،ومثال

 لبعض قراءة لنا واالبدالیة اإلدغامیة الصوتیة الصرفیة التغیرات بعض ولتوضیح

 االمثلة

 

 

 

 

 

 01 رقم جدول 

 حدث ما التغییر قبل الشاھد النص

 اطالع بعد

 1إیناس
 اطتالع طلع

 المفخم ، الطاء بصوت المرقق التاء صوت تاثر

 اطالع الطاء،فصار المفخم لنظیرتھا التاء فابدلت

 المماثلة سبیل على االدغام بعد بدالاطتالع

 التراجعیة

 من شر اتق

 2إلیھ أحسنت

 الساكن،ادغم االول التاء،ولضعف صوتي تجاور اتقى تقى

 التقدیمیة المماثلة سبیل المتحرك،على الثاني في

 بالتمر السودان

 3یصطادون

 الصاد بصوت المرقق التاء صوت تاثر اصتاد صاد

 المفخم،فصار الطاء لنظیرتھا التاء مفخم،فابدلت

 یصتاد بدل یصطاد

 لتطرفھا ھمزة الى الواو ابدلت سماو  السماء بالسماء حلف
                                                            

  335،ص2انظر شرح الكفایة الشایفیة،مج 5
  106،ص2مجمع األمثال، أبو الفضل المیداني ،مج 1

  145،ص1المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني ،مج 2
  356،ص1المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني ،مج 3
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 4والطارق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الحذف حول األمثلة بعض سنورد الجدول ھذا وفي

 األصوات حذف)02(جدول 

 الحذف علة المحذوف الشاھد  النص    

 فرح من الناس خیر

 1بالخیر للناس

 ھمزة للناس

 الوصل

 في تسبب الذي علیھا الجر الم لدخول حذفت

 مجیئھا سبب زوال

 طلبھ أول من المتاع بع

 2فیھ توفق

 الفعل عین بع

  األلف

 ساكنین التقاء من التخلص

 یقي المعروف اصطناع

 3السوء مصارع

 منھ المضارع لمجيء  الفعل فاء یقي

 عون اللوم إن اللوم دع

 4بالنوائ

 الفعل الم دع

 واو

 لألمر

                                                            
  356،ص1المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني ،مج 4
  262،ص1األمثال، أبو الفضل المیداني ،مج امجمع 1
  120،ص1المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني ،مج 2
  408،ص1المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني ،مج 3

274،ص1المصدر نفسھ، أبو الفضل المیداني ،مج  4
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   الخاتمة

99 

 

 

 بنی�ة تغییر في وأثرھا  باألصوات إھتم لذيا المتواضع البحث ھذا  خالل من توصلت

 ت�أثر ع�ن ی�نجم ال�ذي التغیی�ر عن�د ووقف�ت.  تغی�رات م�ن علیھ�ا یط�رأ وم�ا  العربی�ة الكلمة

 تحقی�ق بھدف ، العبارة في المتتالیتین الكلمتین في أو الواحدة الكلمة في ببعضھا األصوات

 و اإلدغ�ام طریق عن ویتجسد قیتحق والذي ، المتنافرة األصوات بین االتساق و االنسجام

 .واإلبدال الحذف

 : التالیة النقاط في نتائج من إلیھ توصلت ما أھم بذكر قمت وقد 

 .الصوت یخضع لكثیر من التغیرات الصوتیة والصرفیة -

األصوات تتأثر عند مجاورتھا ، وھذا التأثر یكون مرة من ناحیة الصفة مثل تأثر صوت  -

ثر صوت مفخم بصوت مرقق وھذه أخیرة من خالل مجھور بصوت مھموس، أو تأ

 .المخرج 

األصوات تخضع لھذه التأثیرات لغایة في نفسھا وھي تحقیق االنسجام و اإللتساق  -

 .األصوات عند بناء الكلمة 

یظھر وینكشف أثر التأثیر جلیا عند عملیة اإلدغام واإلبدال والحذف وھذا یندرج ضمن  -

 .المماثلة الصوتیة

العامل في تنوع األصوات التي تتغیر صفاتھا من تفخیم وترقیق وكذلك الھمس وكان  -

 . والجھر ھو تأثر حاصل عن مجاورة األصوات مع بعضھا البعض

 

 



   والمراجع المصادر قائمة

 

 

 الكریم القران-1

 2ومج1مج المیداني القضل ،ابو مثالاال مجمع -2

 2008ة،یالثان :ط المعرفة، دار مكتبة عكاشة، محمود .د اللغة، أصوات -3

 .م 1999 الثالثة،:ط ة،یالمصر االنجلو مكتبة س،یأن میاھرإب ة،یاللغو األصوات-4

 مؤسسة البغدادي، النحوي السراج بن سھل بن محمد بكر أبو النحو، في األصول -5

 1985األولى، :ط الرسالة،

 الصادق األستاذمحمد القرآن، فضائل في ورسالة القرآن علوم دیتجو في البرھان -6

 1998 ة،یالسودان الدار قمحاوي،

 األولى، :ط ت،یالكو سي،یالق طالب أبي بن مكي بن محمد القراءات، في التبصرة-7

1985 

 الثالثة، :ط اب،القاھرة،التو عبد رمضان .د نھ،یوقوان وعللھ مظاھره اللغوي التطور-8

1997 

  1999 األولى، :ط ع،یوالتوز للنشر المعارف مكتبة الراجحي، عبده الصرفي، قیالتطب -9

 2003الفكر، دار مالك، ابن ةیألف على األشموني شرح على الصبان ةیحاش -10

  .ةیالثان ط لبنان، روتیب ةیالعلم الكتب جني،دار بن عثمان الفتح أبو الخصائص، -11

  بعة،راال القاھرة،الطبعة الكتب، عالم عمر، مختار أحمد اللغوي، الصوت دراسة-12

2006. 

 1979 العلوم دار ةیكل ةیقیالشا لةیقب لھجة في ةیصوت دراسة -13

 .ةیالثان :ط لبنان، روتیب الكتب دار جني، بن عثمان الفتح أبو اإلعراب، صناعة سر -14



   والمراجع المصادر قائمة

 

 

 ھشام بن عبدهللا بن أحمد بن وسفی بن نیالد جمال هللا عبد محمد أبو ، الذھب شذور -15

 األنصاري

 روتیب والنشر، للطباعة الفكر دار الحمالوي، أحمد ،الصرف فن في العرف ى شذ -16

 2000 لبنان،

 1999 التراث، دار ،مكتبة مالك ابن ةیألف على لیعق ابن شرح -17

 األندلسي، الطائي مالك بن هللا عبد بن عبدهللا بن محمد نیالد جمال ل،یالتسھ شرح -18

 2001 األولى :ط لبنان،  روتیب ة،یالعلم الكتب دار

 .1999 األولى، :ط اض،یالر الرشد ني،مكتبةیالثمان ثابت بن عمر ف،یالتصر شرح -19

 األنصاري ھشام ابن ، الندى قطر شرح -20

 مالك بن محمد بن هللا عبد بن محمد نیالد جمال هللا عبد أبو ة،یالشاف ةیالكاف شرح -21

 .2000األولى، :ط لبنان، روتیب ةیالعلم الكتب دار الجاني، الطائي

 نیالحس بن القاسم ر،یبالتخم الموسوم اإلعراب، صنعة في المفصل شرح -22

 .1990األولى، :ط اإلسالمي، بیغر دار ، الخوارزمي،

 .2004لخامسة،ا:ط وھبة، مكتبة ھالل، الغفار عبد وسماتھا، خصائصھا ةیالعرب -23

 .والنشر للطباعة بیغر دار بشر، كمال األصوات، علم -24

 والترجمة بیالتعر مكتبة الموسوي، محمد مھدي مناف ة،یاللغو األصوات علم-25

 1993 األولى، :ط والنشر،

 .ةیالمصر المعارف دار بشر، كمال العام، اللغة علم -26

 للطباعة العربي الفكر دار سعران،ال محمود العربي، للقارئ مقدمة اللغة علم  -27

 .القاھرة والنشر،

 1980السادسة، :ط الفكر، دار  بیروت مبارك، محمد ة،یالعرب وخصائص اللغة فقھ -28

 .1997السابعة،:ط الرسالة، مؤسسة ن،یشاھ الصبور عبد .د العام، اللغة علم في -29



   والمراجع المصادر قائمة

 

 

 .ةیرالمص األنجلو مكتبة س،یأن ةإبراھیمبیالعر للھجات ا في -30

 بالقاھرة، الخانجي مكتبة الناشر ھیبویس  قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو الكتاب، -31

 1982ة،یالثان :ط

 .2003القاھرة، ثیالحد دار منظور، ابن للعالمة العرب، ن لسا -32

 دار ،النیسابوري إبراھیم بن أحمد بن محمد بن أحمد الفضل أبو األمثال، مجمع -33

 1982:ط الفكر،

 1993 األولى، :ط عمان، والنشر الفالح دار الخولي، محمد اللغة، علم إلى مدخل -34

 .والنشر للطباعة الفكر دار  وطي،یالس نیالد جالل الرحمن عبد للعالمة ، المزھر -35

 :ط الصفاءللنشر، دار د،یالس مصطفى دیالحم عبد الصرف، علم في المغني . 36

 1998األولى،

 ةیالعلم المكتبة السكاكي، بن محمد بكر أبي بن وسفی عقوبی أبو العلوم، مفتاح -37

 .لبنان  روتیب دة،یالجد

 :ط ،بیروت العلمیة الكتب دار  المبرد، یزید بن محمد العباس أبو المقتضب، -38
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 عصفورالحضرمي بن علي بن محمد بن مؤمن بن علي الحسن أبو المقرب، -39
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 .1979 الرابعة :ط

 ةیالمصر األنجلو دار مكتبة حسان، تمام.د اللغة، في البحث مناھج -41

 95 العدد الشھریة الثقافیة المجلة الند عنود -42
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