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فأظه   أو هدى هعلجواب الصااااح ر    ئ يااااع ع ل لي كل من أضااااعل ه عقل غيل     إ

الذي لم  أبي أهدي هذا ال قل القتواضع إلى .وه  عهتل يقع ة ال عرف ن هسقع تل تواضع ال عقعل

  الااتااي نو تااحااي هااعلااحااحااع  والااقااحاالااة أميييوإلااى  ياالاالاال غااعااي يااومااع  ه اااااايل

أقول لهم: أنتم وهلتقوني الح عئ واألمل والح اااأئ غعى -العزيززوجي –وإلى ركحي في هذ  الح عئ 

 ثم إلى كل من غعقحي   فع   وإلى إخوتي وأي تي جق  ع   شغف االطالع والق  فة

 لكم جميعا أهدي هذا العمل .

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

يه إن فواتح الشكر هلل عود إل الذي وفقنا على إتمام بحثنا فهو وحده من يكتمل له الفضل وت

نه ال ينطلق المنة  يك و إ ناء عل ني ال أحصي ث لك إ غي  شكركما ينب لك ال لك الحمد و فاللهم 

 لساني  لمقامك وكبريائك . 

قد الشّكر. ثم  تنظم ع بارات، ل تزاحم الع مات وت سابق الكل ظرتت لم تنت بذلت و من  يا  يك   يإل

جوم كما . -أمي العزيزة -العطاء، إليك أهدي عبارات الّشكر والّتقدير ماً ن تلوح في سمائنا دو

في  ها  بّراقة، ال يخفت بريقها عّنا لحظًة واحدًة، نترقّب إضاءتها بقلوب ولهانة، ونسعد بلمعان

 عليائناسمائنا كّل ساعة، فاستحقّت وبكّل فخر أن يرفع اسمها في 

 والشىىىكر موصىىىول علىىىى دعمىىىك الخىىىا  لي. -سككك م  زبككك ل   إليكككو ز اكككي العزيكككز -

لكذلك  ستاذي إ يد  –ى أ شة حم بن ع ئ لدكت    ترة  –ا لة ف لي طي هه  تأطيره وتوجي لى  ع

 ضير المذكرة فجزاك هللا كل خير أستاذي الكريم .حت
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هده  الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ به من ي نا  من شرور أنفسنا و سيئات أعمال

له و أن  شريك  له إال هللا وحده ال  شهد أن ال ا هو أ هادي ل فال  هللا فال مضل له و من يضلل 

 محمدا عبده و رسوله.

ضارة  لك ألن الح ية و ذ بات العرب في الكتا يرا  يزا كب شغل ح قد  شراق  عروف أن االست الم

حضةةارة الغالبةةة فةةي العاةةر الحاضةةر .ف ةةد كتةة  الغربيةةة التةةي نشةة  فيهةةا االستشةةراق هةةي 

غر   جه ال اادي و ث افي يحتا سي و اقت مدخل سيا ية  ضايا فالعرب المستشرقون في شتى ال 

بالتركيز  شرقين  يزت أعمال المست قد تم ية و  شعو  الناط ة بالعرب مع ال مل  ية التعا في كيف

ئة نت ف ت   على الناوص التراثية ب اد فهمها و االستفادة منها و اعت شرقين بالك من المست

لذين  هم ا النحوية و الارفية و المعجمية ف دموا خدمات جليلة لإلسالم و الحضارة الشرقية ف

 جمعوا التراث و حفظوه من الضياع و نشروه وفق منهج دقيق في التح يق و التوثيق.

ية  نذ بدا بدأت م غر   يار ال لى د ية إ ثات العلم شراق إن البع ية االست ما زاد أهم ال رن و م

 ةةن دي المستشرقيةةةالتاسع عشر و قد تل ى كثير من أبناء المسلمين العلوم اإلسالمية على أي

ما  ها ك تدريس في هؤالء لل من  عددا  سالمية  ية و اإل عات العرب عض الجام ضافت ب قد است و 

ية  غة العرب تدريس آدا  الل شرقين ل عض المست حدث في الجامعة المارية حين استضافت ب

حول منهم المست عة المارية  في الجام ضرات  لذي أل ي محا سر ا ماني برجشترا شرق األل

التطور النحوي للغة العربية و هو موضوع بحثنا . و ترجع أسبا  اختياري لهذا الموضوع 

حتم  ية ت ية و علم مة لغو له قي به  شرق ,و الن كتا نظرا ل لة الدراسات التي تناولت هذا المست

قد علينا دراسته كما أن موضوع اال سات و  تا  لدرا سع و يح غوي وا لدرس الل شراق و ا ست

 انتابتني مجموعة من األسئلة حول هذا المستشرق و إنتاجه .

 كيف كانت رؤية برجشتراسر للدرس اللغوي العربي؟

 ما هي نظرة برجشتراسر للتطور النحوي للغة العربية ؟

 ما مدى جهد برجشتراسر في الدرس اللغوي العربي ؟

مدخل  و قد اتبعنا في ال لت  مدخل و ثالثة فاول تناو في  في بحثنا هذا خطة منهجية تمثلت 

شراق و  هوم االست ثان األول مف ته مبح ندر  تح غوي و ي لدرس الل في ا شرقين  هود المست ج

بالتعريف  ناه  ال األول و عنو غوي , الف لدرس الل في ا شرقين  هود المست ثاني ج ش ته و ال ن
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حث األول ببرجشتراسر و بجهوده العلمية في خ ندر  تحته ثالثة مبا دمة التراث العربي و ي

اوتية و  سة ال ناه بالدرا ثاني عنو لث منهجه ,و الفال ال ته و الثا هم مؤلفا ثاني أ ته و ال حيا

حث  الارفية و قسمناه إلى ثالثة مباحث في األول محتويات الكتا  و في مبحث الثاني المبا

ارفي حث ال لث المبا حث الثا في المب اوتية و  سة ال ناه بالدرا لث عنو ال الثا في الف ة ,و 

حث  في المب ية و  سة التركيب حث األول درا في المب التركيبية و الداللية و قسمناه إلى مبحثين 

عدة  مدة على  لي الم ارن معت منهج التحلي الثاني الدراسة الداللية و قد اتبعت في بحثي هذا ال

ساوي و مراجع منها موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوي ،  و علم األاوات لحسام بهن

ف ةةه اللغةةات السةةامية لبروكلمةةان ، و ف ةةه العربيةةة الم ةةارن لرمةةزي منيةةر بعلبكةةي ،و كتةةا  

اوات  تا  األ توا  ، و ك بد ال ضان ع مي لرم حث العل ناهج الب غة و م لم الل لى ع مدخل إ ال

 اللغوية لعبد ال ادر عبد الجليل و غيرها من المراجع.

لتي واجهتني في إعداد هدا البحث ضيق الوقت وقلة المراجع غير أن و من بين الاعوبات ا

تي  ية ال سائل الجامع من الر يت و  من االنترن ستفادة  لل باال قد ذ اعوبات  هذه ال في  يد  الك

 تناولت االستشراق من الناحية األدبية و اللغوية 

 و هلل الحمد عليه توكلت و إليه أني 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مفهوم االستشراق و نشأته : المبحـث األول
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 مفهوم االستشراق و نشأته : -1

"الهمزة و السين و التاء" و هي  إليهالظاهر أن االستشراق كلمة مركبة من الشرق و مضافا 

شراق إذن  نا فاالست من ه شيء ،  عرب طلب ال عرف ال في  يد  هي تف يادة و  حروف الز من 

 1طلب الشرق.

عت  شروقا طل شرق  شمس " ت شرقت ال شرق " مادة  و الشرق كما جاء في لسان العرب في 

يل ، هذا القب من  مر  نه ا ياس المشرق و لك حديث ،و اسم الموضع المشرق ،و كان الق في  و 

 2ابن عباس نهى عن الصالة بعد الصبح حتى تشرق الشمس 

سة  أوو داللة المصطلح عند العرب  هوم "درا من مف نا و  اإلسالمعند المسلمين ال تخرج  دي

مااا يتبعااه ماان للااات أهلااه و تااواريخهم و مظاااهر حضااارتهم " و لهااذا رأ  "بابياال "فااي 

نال  ندي أوالكاردي شرق هول لون" مست فان كو خاص  ليفر مه ال في  باإلسالمالهتما بدو  ما ي ك

ياط و 221م /2121اشترك فعال في سنة  ألنهكتابه "تاريخ دمياط" و ذلك  ها  في حصار دم

ها  تي كتب سائل ال لىفي الر سلطان  إ يوبيال مل و  األ لك الكا لىالم في مصر  إ لدين  ماء ا عل

 3باالتنية ابان الحملة الصليبية الخامسة

به اللموض و  هامو االستشراق مصطلح ينتا مة  اإلب صار" كل لدكتور "حسين الن قول ا ما ي ك

عدة و  سات  قاد لدرا يون و الن تي يخضعها الللو غربية يمكن ان تعطينا مثال جليا للكلمات ال

صل عربي  من أ مأخودة  هي  شك ، ف ية ال  هي عرب لايرة  يستخدمها األدباء في مدلوالت مت

ها هو )ش.ر.ق( و مصوغة  عت علي ني اطل على وزن عربي خالص هو االستفعال و لكني إ

 .4فيما قرانا من التراث 

ماء  إلىو لعل هذا اللموض مرده   من العل فز  شتلال ن هو ا موجز  ير  شراق بتعب سفيا ،و االست ظة فل اللف

هد  ها م ناك باعتبار غت ه تي بز ضارات ال كل الح ثرات  سة  مام لدرا شرق اي اهت بأحوال ال عربيين  ال

حضارات الهندية و الصينية و المصرية و الفارسية و الشامية و بخاصة العربية و ما يتعلق بتاريخها و ال

ها و  ها و تراث هاللت مة  آداب ها ... فالكل ها و ديانات يدها و عادات ها و تقال ها و علم سليط  إذنو فنون ني ت تع

                                                           
 271م المادة )الشرق(ص 2991ها/2121، 2لسان العرب ، بيروت ط-1

 2-نفسه ص271 -
، الرياض ، دار الرفاعي للنشر و  2قاسم السامراني ،االستشراق بين الموضوعية و االفتعالية ،ط -3

 -. 211،ص 2911التوزيع 
 4 -عبد القادوس االنصاري ، االستشراق و المستشرقون ،د ط 2111 هاا ،ص 21
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تدقيق و  األضواء ضارات بال هذه الح لى  عان النع ها ، و االهتأم صها و ظر في ند فح ناء ع مام و االعت

سلوب  دراستها و رصد ظواهرها و استكشاف خباياها و تتبع تصوراتها ها كأ طرأ علي ما ي كل  ،و تعليل 

ئف و  هم طوا شرقون  كذا فالمست ها ، و ه سيادة علي متالك ال سيطرة و ال صنافلل ناسمن دول و  أ  أج

هذا اللفظ على  إطالقصة بالعربية و غلب خا آدابمختلفة تعمل في ميادين الدراسة الشرقية من علوم و 

 .1و الللة العربية اإلسالميةفي الدراسات  أرادواأنيتفقواالمسيحيين او النصار  الذين 

لفهمه بعمق و يسمى مستشرقا كل  إاليظهر ذالك بوضوح في العدد الكبير منهم و حفظة القران ال لشيء 

في  لق بق إيباحث  تي تتع فة ال فروع المعر من  يتعلم فرع  شرق  هذا ال يد ب يب او بع عارف  أور لم الم يع

من  أعماالمن يترجم  أوالشرقية و يؤلف في موضوعاتها  له  بد   أداةإالشرقية لدراسة كل هذا التراث ال 

هي  قانو  ية  إت لى رأس العرب ها ، و ع شرق و التخصص في لة ال شرق ل ير  المست ما  ماني،او ك  األل

لن  إنالمعاصر "البرت ديتريش "  مه و  شرق و تفه سة ال حاول درا لذي ي حث ا لك البا هو ذا المستشرق 

 2نتائج سليمة ما لم يتقن للات الشرق  إلىيأتي له الوصول 

عهاالستشراق اليوم علما له كيانه و منهجه و مدارسه و فلسفته و دراسته و مؤلفاته و  أصبحو قد  و  إتبا

حث  ن أنمعاهده و مؤتمراته فصار حقا على البا بارزة و يع مه ال قوف على معال مه و الو يد مفهو ي بتجد

 3و ميادين نشاطه أثارهقبل البحث في  أهدافهو خصائصه و  أطوارهو مظاهره و  أفاقه

علم العالم الشرقي و كلمة مستشرق و بالمعنى العام تطلق على كل باحث  أوفاالستشراق هو علم الشرق 

 4و حضارة و ديانة أدبغربي في تراث الشرق من للة و 

بي  األشياءيحدد االستشراق على انه اسلوب فكري او منهج غربي ير   ظور غر من من ها  و يتعامل مع

يتميز بالتفوق  إناألولانطالقا من ان هناك اختالفا جذريا في الوجود و المعرفة بين اللرب و الشرق ، و 

هذا ال يا  من مز ثاني ،و  لى ال مي ع قافي و العل قي و الث صرية العر عة العن لى النز شير ا نه ي يف ا تعر

شراق أ سواء  أنواعهالواضحة في االستشراق بكل  في كان االست يا  فات  األعمالكادم يةو المؤل و  األدب

ها في المؤسسات السياسية و االستعمارية التي  أوالشعرية التي تكتب عن الشرق  يتعامل اللرب من خالل

 5مع الشرق

                                                           
 –صلى هللا عليه و سلم –محمد عزت الطهطاوي ، التبشير و االستشراق و أحقاد و حمالت على النبي 1

  -وبالد االسالم د ط بيروت ،منشورات المكتبو العصرية  د ت 
 2محمد حسين على الصلير ،المستشرقون و الدراسات االسالمية ط1 2112 ها /2911 م ص 22

 21م ، ص  1112هاا / 2111،  2عادل االلوسي ، الثرات العربي و المستشرقون ط3

 4   عادل االلوسي ، الثرات العربي و المستشرقون ط2 2111 هاا /1112 م ص21
االسالمي مكتب مجلة احمد عبد الحميد غراب ، رؤية اسالمية لالستشراق د ط ، الرياض ، المنتد  5

 1البيان د،ت ص
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نه " أما فه بأ لى تعري يل ا شراق" فيم به "االست سلوبادوارد سعيد في كتا شرق و  أ لى ال نة ع بي للهيم غر

 1صياغته و تشكيله فكريا و سياسيا و ممارسة السلطة عليه إعادة

سرارهنستنتج من مفهوم ادوارد سعيد ، ان االهتمام بأحوال الشرق ،و الكشف عن عقليات شعوبه ،و  ،  إ

ه ،و تلمااس مواضاع القاوة و الضااعف لهاذه الشاعوب توطئااة لحماالت التبشااير و و امزجناه ،و حضاارت

الصااالحة  األرضاايةاالستشااراق يمهااد  أصاابحموجاات االسااتعمار ، ثاام بعااد احسااار االسااتعمار المباشاار 

شرق  شعوب ال مة و  صفة عا نىلالستعمار االقتصادي و السياسي و الثقافي لشعوب الشرق ب صفة  األد ب

 2خاصة

 راق :نشأة االستش 2

في  سلمون  كان الم نذ ان  سلمين م ندلسنشأت الصلة بين اللرب خاصة و الم نت  األ ثقو كا صالتهم  أو

 اجتاح  أنبالمسلمين من فرنسا و ايطاليا و انجلترا ، ففرنسا عرفت المسلمين منذ 

عباد الاارحمن اللاافقي بجيوشااه جباال الباارانس و اسااتولى علاى ناااربون و كاراكساون و ناايم و لبااون و 

م بوردو " يون " و "  تون" و " أفين لوار" و "ا لرون" و " ال عالي ا سيا " و " أ تن" و "غالي اكون" و "او

 3م  711شماال" حتى مدينة "تور" و لم يتوقف زحف المسلمين و تراجعهم اال في موقعه " بواتييه" سنة 

شيد "  هارون الر سي "  فة العبا هد الخلي في ع صالت  ناك  نت ه مع 119و كا هداياه  سالته و  م و مرا

 4م كان لها دور في توثيق الصالت  121االبراطور "شارلمان " 

قرن  في  با  بدأ تقري شراق  صي " أن االست مد الشربا ير  " أح حرب  21و  من ال ثق  يث انب ميالدي ح

،. حين بدأ االحتكاك السياسي و الديني بين  5ة تحول في تاريخ الشرق الصليبية ، التي لم تكن سو  نقط

صار  و االسالم و بين الن ستحكم  سي ا عداء السيا هؤالء أن ال جة  سطين و ح في فل ية  صرانية اللرب الن

كررة  هزائم المت ثر ال المسلمين ايم " نور الدين زنكي وصالح الدين األيوبي " و من ثم أيام أخيه العادل ا

 6الحقها هؤالء القادة المسلمون بالصليبين فرض كل هذا على اللرب أن ينتقم لهزائمه " التي 

ظاهر  ني  أنو ال هد ب في ع ته  لى خطوا بدأ أو شراق  يةاالست نا  أم سمى " يوح سوري ي هب  يد را لى  ع

قدم  اإلسالمالدمشقي" الذي أخد في نشر األراء المحيرة عن  يه ، ومن خالل كتابه " حياة محمد " الذي  ف

                                                           
هاا  2111، دار المناهج للنشر و التوزيع ، 2سعدون محمود الساموك ،الوجيز في علم االستشراق ط 1

 21م  ص  1111
الظاهرة االستشراقية و اثرها في الدراسات االسالمية   :الحاج سالم الساسي ، نقد الخطاب االستشراقي  2
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ساس  اإلسالميالدين  من  أنعلى أ تين  عل م في عهد هرقل بف قة ظهرت  قة نصرانية مار سلمين فر الم

سة  أتباعالعرب يدعى محمد أخد هذا الدين من احد  اريوس المتوحد الراهب النصراني الذي طردته الكني

عوة  ألنهالبيزنطية ، سس د يد المجرد هللا  فأ قد بالتوح سهعلى  اإلسالمكان يعت لة  اأسا هده المرح في  و 

 . اإلسالمظهرت أول كتابات المستشرقين عن 

 1م يقضي بانشاء عدد من الكراسي لدراسة الللة العربية 2121واصدرمجمع فينا المكتبي قرارا في سنة 

لذي  لم و قد صدر هذا القرار بناءا على اقتراح قدمه المنصر ريموندلول  ا حث المسحيين على تع كان ي

مو الللة العربية  يدل على ن حه  بول اقترا بوجه خاص كأفضل وسيلة لتحويل المسلمين الى المسيحية و ق

 2الفكرة التنصيرية في اللرب المسيحي 

في  ما  و يعيد "جورجي زيدان" بداية االستشراق الى قرن العاشر ميالدي اذ اراد االفرنج االطالع على 

سفية و الطب ية و الفل لوم الطبيع من الع ية  لة العرب ئل الل من اوا ية ، و  لى الالتن ها ا يرا من لوا كث ية و نق

مان"  تاله "هر ميالدي و شر ال المترجمين او الناقلين هو البابا "سلفستر الثاني " الذي عاش في القرن العا

 3م و جاء بعده " قسطنطين االفريقي" و غيرهم  2111المتوفي عام 

عالم الل في ال با نهضتها فالبداية الحقيقية لالستشراق الذي يوجد  نت اورو عد ان ب سيما ب يوم و ال  بي ال ر

 4العملية و اصبحت فيها العديد من الجامعات و مراكز البحوث .

 جهود المستشرقين في الدرس اللغوي : – 3

في  ان الدرس الللوي عند العرب كما قال " تروبو" الفرنسي يأتي في موقع ناني  ظام اليو متوسط بين الن

يه ، ليدرسوا  ظارهم ال شرقون ان فت المست عي ان يل من الطبي كان  شرق ف اللرب ، و النظام الهندي في ال

حث  فراح يب ية  مدارس الللو بين ال نشأته و تطوره ، و ال شك في ان كثيرا منهم كانت تستهويه المقارنة 

حو في العالقة بين هذه المدارس ، كاليونانية و  باألخر  على ن ها  كل من السريانية و العربية ، و عالقة 

 5ما عمل " هيتركس" و غيره 

لوم  سلة الع في سل مة  قة مه هي حل يرة ف مة كب ها قي عرب ل ند ال ية ع سات الللو لك ان الدرا من ذا هم  و ا

مية ، على درجة من االهمية لمن اراد ان يقوم الحضارة االسال  weissاالسالمية ، و قد عدها " قايس" 

لدرس  تاريخ ا في  ير  ها الكب جاوز دور تي تت ها ال نوه بأهميت لك ف من ذا بل ذهب هذا المستشرق الى ابعد 

 6الللوي بعامة الى مكانتها في دراسة التاريخ الفكر االنساني على الطالق

                                                           
 11م ، مكتبة النورية ، ص 2991ها /2121الرياض ، ، 2على بن إبراهيم،المستشرقون والتنصير ط1

 2 احمد عبد الحميد عراب رؤية اسالمية لالستشراق ص12

 3 فلسفة االستشراق و اثرها في األدب العربي المعاصر 2991 ص 11
 4اسماعيل احمد عمايرة ، المستشرقون و نظرياتهم في نشأة الدراسات الللوية العربية ط11121

 5المستشرقون و نظرياتهم في نسأة الدراسات الللوية ، ص21

 6فلسفة االستشراق ، ص222
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ك ل انصبت عناية االستشراق على التراث الشرقي كله قديمه و حديثه بوجه عام ، و انكب المستشرقون ب

قواهم المادية و المعنوية على دراسة تراث االسالمي بأسره بوجه خاص ، اذ هو الطريق الوحيد الى فهم 

طبيعة روح الشرق و علقه الوثاب و عكف على البحث في تراث العرب بوجه عام ، ألنه ال مجال للشك 

 1مق في فهم العالم العربيفي ان دراسة الللة العربية هي االساس االول لدراسة الحضارة العربية و التع

تون  ها و ال يم من ابنائ سوا  هم لي ية و  لة العرب و الجدير بالمالحظ هو حرص المستشرقين و عنايتهم بال

ناك اليها بصلة ، و قد يكون للبعض منهم مأرب  سي فه لرض االسا هو ال هذا  كن  لم ي استعمارية و لكن 

تى  ية و اف شرت بالعرب تي ن تب ال ناك االف الك خالص فه طائفة منهم خدموا الللة العربية عن صدق و ا

 2البعض منهم زهرة حياته في دراستها 

ية هو "رايسكة" و يعد الدارسون الرائد االلماني االول الذي اوقف نفسه على الدراسات العربية و االسالم

تي وصلت 2771المتوفي عام  ية ال فات العرب كل مؤل شتر   م ، لقد تعلم العربية دون معونة من احد و ا

مات  من مقا سة و العشرين  مة الساد شر المقا مي بن شاطه العل بدأ ن مدقع ،و  قره ال من ف بالرغم  يده  اليها 

في الحريري بعد ان ترجمها الى الالتنية و يعتبر هذا المستشرق ال ية  لة العرب مؤسس الحقيقي لدراسة الل

 3المانيا و اوروبا و مات فقيرا معدما بعد ان اطلق على نفسه " شهيد األدب العربي"

يا  و ازدهرت الدراسات االستشراقية في المانيا بعد "رايسكة" بفصل كراس عديدة لتعليم العربية في المان

شاء و ازدياد المكتبات الشرقية التي اكتظت باآلالف  نادرة ، و ان ية ال فات العرب من المخطوطات و المؤل

 . 4المطابع و تأسيس الجمعيات

شر"  بذالك  2121-2911و كان المستشرق "اوجيت في ية فأضاف  ية الح جات العرب مام بالله شديد االهت

بي "  تاج معجمه العر من عمره الن طوال  سنوات  قد صرف  ية ، و  اضافات مهمة الى الدراسات العرب

 5التاريخي الللوي " الذي لم يكتب له ان ير  النور المعجم

لة  لدرس الل يأة  سيلة المه قدامى الو حاة ال عن الن نا  تي وصلت الي و لقد كان النحو العربي في صورته ال

العربية و في هذا يقول "البرت ديتريش". و كانت عدة المستشرق في تعلم نحو الللة مجموعة من الكتب 

لذا ورد التي اخدت عن العرب طري لة . و  سة الل في درا لرب  منهج ال سه ل قتهم و خضعت في الوقت نف

تاب  تب ك المستشرقون حوضه و ساروا على منهجه في تعلم العربية و تعليمها و يأتي في مقدمة هده الك

لاتهم  لى ل ترجم وا قد  يل " . و  شرحها البن عق "سوتسين" الذي استفاد فائدة كبر  من الفية بن مالك و 

                                                           

 
 2 مرجع نفسه ص 227

 3 نقد الخطاب االستشراقي ص 211.

 4 نقد الخطاب االستشراقي ، ص 211

 5 التراث العربي و المستشرقون ، ص 17
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م 2191تب النحو، او حققوها و نشروها فقد ترجم المستشرق االلماني "يان" كتاب سيبويه سنة بعض الك

شروح االضافية و و ترجم االلماني "ترومب"  ببعض ال ماني  قارئ االل لى ال به ا ية و قر شرح األجروم

و ممن م 2112نشره بعنوان "مدخل الى دراسة النحاة العرب " و نشر " ديرنبورغ " كتاب سيبويه سنة 

 الفوا كتابا في النحو و الللة متأثرين تأثرا واضحا بالنحاة العرب كل من  " هاول " و "راين" و غيرهم .

هم مدارسهم  فان ل ية  و لسنا نقصد بهذا ان المستشرقين ظلوا يعتمدون على النحو العربي في التعلم العرب

بي الخاصة و مناهجهم المتميزة في وصف العربية و تعلمها ، و هم  يسيرون االن على خطى النحو العر

في درس  ناهجهم  في ضوء م ستها  ية درا بلرض تعلم العربية و لعلى من ابرز طرائفهم في تناول العرب

لة و  فردات الل للاتهم هم ، و هم يستخدمون لهذا اللرض االساليب االحصائية في الوقوف على اظهر م

ظواهاشهر تراكيبها النحوية مع  ها ب نة ظواهر من مقار سامية  لات ال صة الل لات و بخا من الل ها  ر غير

نب  من جوا يرا  في ان كث شك  حيث االصوات من االفعال و االسماء و اصولها اللفظية و التركيبية و ال 

 1هذه الدراسات االستشراقية قد عادت على الللة العربية بالنفع

مة و تنظي ية القدي ية و انكب بعض المستشرقين على اخراج المعاجم العرب عاجم العرب صدار الم ها ، و ا م

بي  في االدب العر ضا  ثرهم اي لى ا له ا لك ك قد اد  ذا هاد ، و  جد و اجت ستها ب صلوا درا ما وا ثة ك الحدي

 المعاصر ، حيث تأثر العرب المحدثون في هذا الميدان بمنهجهم تماما.

ال بتأثره هو باتجاه فقد اعترف حسين نصار ، و هو من ابرز المعجمين العرب المعاصرين في هذا المج

لدها  بووبليتش الذي كتب مقاال طويال بعنوان " الخليل و كتابه العين" و نشره في مجلة اسالميات في مج

ستطيع  ئدة ال ا ته فا من توجيها نه و  خدت م عين . و ا يل و ال عن الخل تب  ما ك الثاني ، و هو من احسن 

شر" تقديرها ، و من ادق المعجمات العربية التي الفها المس تاريخي " لفي لوي ال تشرقون هي : المعجم الل

شر "  2927،القسم االول من اول " حرف الهمزة " الى "ابدا" القاهرة  يد " في من تأك لرغم  م ، و على ا

ية   نفسه ان احسن المعجمات العربية التي صنفها المستشرقون كانت معضمها اما تهذيب للمعجمات العرب

تراجم لها و ال بد لنا ان نالحظ في هذه المعجمات ذالك النقص الخطير و اما محض التي صنفها العرب،

 .2الذي تجلى لنا في معجمات العرب ، و هو عرضها لللة الفصحى فقط

قل  ية ، و ن عاجم العرب لة الم سماه تكم ما ا لذي صنف  و ألف المستشرق الهولندي " راينهارث دوزي " ا

لنعمي ، و قد حول " دوزي " في هذا المعجم ان يعقب على بعضه الى العربية عن الفرنسية محمد سليم ا

سنة  م و  2112المعاجم العربية ، بذكر الكلمات التي لم ترد في المعجمات القديمة و قد نشر معجمه هذا 

عرب  سان ال يعود الفضل الى هذا المعجم في الكشف عن معاني مفردات ال نجدها في معجم معياري ، كل

                                                           

 1 المستشرقون و نظرياتهم في نشأة الدراسيات العربية ص 21

 2 فلسفة االستشراق ص 171
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ذا المعجم ان كرر ما قد نجده في المعجمات المعيارية و حسبه ان أصل كثيرا من و غيره ، و ال يعيب ه

 1و بين التحويرات اللفظية و المعنوية التي طرأت عليهاالمفردات بردها الى الللات التي اخذت منها ، 

ينهم  من ب مان و  شرقين االل من المست يق  يه فر ما يعكف عل جم  يدان المع في م لة  " و من الجهود المبذو

جم  يه " ، الصدار مع مون جيت مان " و " هل أنطون سبينالر " و " فولف ديتريش فيشر " و " منفريد اول

م و بعض المالزم من المجلد الثاني في سنوات الحقة  2971الللة العربية الفصحى صدر منه مجلد سنة 

 .2، و قد سعى هذا المنهج الى توضيح معاني االلفاظ من خالل سياقتها في الجمل

( لشرح arabic-english lescicem" واوارد لين " صاحب المعجم الكبير المنسوب اليه المعروف با )

المواد العربية بالللة االنجليزية شرحا موسعا يعتمد عليه ، و يستفيد منه الكثير من علماء الللة العربية و 

 3النحو طبعت ثالث من اجزائه التسعة بعد وفاته

خ شراق باد سند و قام االست هدهمو ا عاتهم و معا في مدارسهم و جام فة  عرب المختل جات ال تدريس له ال 

ماؤه  تدريبها في اول الى ابناء اللرب انفسهم امثال "محمد عباد الطنطاوي " و ميخائيل صباغ ثم اخد عل

 4في دراسة لهجات العرب المتعددة و اخراج مؤلفاتهم فيها 

سم عرف با ما  جات  مام بالله مع اهت شر اول  و قد ظهر  قد ن ية ف يات الجلراف ية او الللو يا الللو الجلراف

 atlas linguistique da la"، اطلس للوي الفه " جليرون وادموند " اسمه " االطلس الللوي لفرنسا " 

France "  لذلك 2911-2911سنة نة  شام مزام بالد ال في  جات  ية لله سة الجلراف جاءت الدرا قد  م و 

ستشرق االلماني " برجشتراسر " بحثه االطلس الللوي لسوريا و فلسطين " االطلس الفرنسي فقد نشر الم

 م بعنوان . 2921سنة 

5Sprachatlas von syrien and palastina ' zdpv 38 (1915) 

مة  ية الكل بين بن نة  اما الدراسات الصرفية االستشراقية فقد جاءت في كثير من االحيان مصحوبة بالمقار

تب العربية و ما يناظرها  ية ، او ضمن ك سات الجزئ في درا لك  ثوا ذ سامية االخر  و بح لات ال من الل

عن  حدثون  مات يت شاملة ، تكون االبواب االولى فيها لالصزات ثم للكلمات ثم للجمل ، و في مبحث الكل

 الصيغ الصرفية و االوزان الفعلية ، ة االسمية و المصادر و ما سو  ذالك من مباحث صرفية .

                                                           

 1 اسماعيل احمد عمايرة ، المستشرقون و المناهج الللوية ط1 دار وائل للطباعة ، االردن 1111ص 12
 2 مرجع نفسه ص 11

بيروت ،دار ابن  2ابو الحسن علي الحسين الندوي مقاالت و بحوث حول االستشراق و المستشرقين ط 3

  19ص 1111ه/2111كثير للطباعة و النشر  
 4 فلسفة المستشرقون ص 229

 5 مستشرقون و المناهج الللوية ص 229 
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لذي صنعه " و من اهل ال يل ا سفر الجل لك ال سامية ذ لات ال عن الل كتب التي تتحدث عن الللة العربية و 

حو  في الن سماه " االساس  كارل بروكلمان " و قد افاض من المجلد االول منه في مسائل الصرف و قد ا

 .1المقارن لللات السامية "

يده فوائد كثيرة ، تعود على الدرس الللوي ، من معرفة الدراس هناك  ما تف نه فضال ع سامية فا باللات ال

تؤدي  يدها و  ها و تقال ها و عادات سامية و حضارتها و ديانات شعوب ال تاريخ ال مام ب في االل فة  هذه المعر

ستها على  مقارنة هذه الللات باللة العربية الى استنتاج احكام للوية ،لم يكن نصل اليها لو اقتصرت درا

هذا االمر  سر ب ها العربية فحسب و نف ية  و ووصولهم في لة العرب ستهم لل في درا شرقين  قدم المست سر ت

لات  باحكام لم يبقو اليها ، النهم ال يدرسون العربية في داخل العربية وحدها ، بل يدرسونها في اطار الل

 .2السامية على المنهج المقارن

سنة  سر "  شرق " برجشترا لف المست سام 2911و ا لات ال لى الل مدخل ا تاب " ال في م ك فى  ما ال ية " ك

عت  قد طب سامية ، و  لات ال ية بالل الجامعة المصرية القديمة محاضرات في التطور المحوي مقارنا العرب

 3م 2919هذه المحاضرات بعنوان " التطور النحوي لللة العربية " في سنة 
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 حياته:

سامية  غات ال هتم بال الثابت ان برجشتراسر مستشرق ألماني مسيحي بروتستنتي )لوثري( ، ا

 1بعامة و بالنحو بخاصة ، كما وجه عنايته الى دراسة اللهجات العربية و القراءات القرن.

سنة  من  يل  خامس ابر في  لد  سا )اقلييم  6881و  نن اوبيربو ية بال في قر ( vogtlandم 

 2بألمانيا 

يزيج"  عة " ل حق بجام ثم الت يا  في ألمان بدأ تعلمه في مدرسة "بالون " من اعمال " زكسن " 

 3م حيث تلقى الفلسفة و اللغات على يد " اوجست فيشر " 6091سنة 

ف تدريس  شهادة ال سر  عام نال برجشترا سالمي  تاريخ اال غات و ال شتغل  6098ي الل ثم ا م 

حو  في الن يزيج برسالة  عة ل من جام لدكتوراه  شهادة ا نال  لى ان  مدرسا بالمدارس الثانوية ا

سنة  كريم "  قران ال في ال ية  حروف الناف ستعمال ال عن " ا سنة  6066العربي  في  نال  م و 

. و حصييل علييى دكتييوراه  4مية م اجييازة تييدريس اللغييات السييامية و العلييوم االسييال 6061

سحاق و مدرسة  بن ا  hunain ibn ishaq ind seineالتأهيل برسالة موضوعها "حنين 

schule  و قد طبعت في ليدن ,liyden   سلوب حنين  6061سنة  –" و فيها اهتم بدراسة ا

 شيخ المترجمين في الترجمة من اليونانية  الى العربية و السريانية .

قام "برجشتر يو و  تى يون ير ح من فبرا سر "  ستانبول و  6061ا لى ا سية ا برحالت درا م 

ته وزارة  6061روسيا و مصر و في نهاية سنة  ستانبول ، و كلف عة ا في جام م دعي استاذا 

ير  الحربية  األلمانية بالقيام برحلة استكشافية لسوريا و فلسطين ، و في فترة الممتدة من فبرا

 5م. 6068الى مايو سنة 

                                                           

 1 عبد الرحمن بدوي ،موسوعة المستشرقين ط1 لبنان دار العلم للماليين 6011 م ص 81

 2 مصدر نفسه ص 81

 3 نجيب العقيقي المستشرقون ج1 ،ط6 بيروت 6071 م ص 717

 4 عبد الحميد صالح حمدان ، طبقات المستشرقين د ط مكتبة مدبولي د ت ص 06 

 5 موسوعة المستشرقين ص 81
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هذه و في كل  سجل  قد  ها ، و  ختالف اللهجات الدارجة ب ثا وراء ا ها ، باح بين بالد قل  ها تن

خريطيية تفصيييلية ،و  11الهجييات و وضييل اطلسييا اسويييا لسييوريا و فلسييطين ، عبييارة عيين 

 1م 6061خريطة واحدة اجمالية ، مل شرح لغوي في كتاب مستقل نشر في ليزج سنة 

لى ساعدا  و سداة انتهاء الحرب العالمية االو ستاذا م عة  ausser – ordentlعين ا في جام

في  6060برلين في سنة  عة كينزبرج  في جام ستاذا  سنة ا فس ال م ، و ما لبث ان عين في ن

سنة  سالو  عة بر في جام ستاذا  كون ا قل بي ها انت شرقية و من سيا ال سنة  6011رو في ال م و 

 .2في جامعة منشن )مونيخ( استاذا  6011التالية صاراستاذا في جامعة هيدلبرج وفي سنة 

، و اسييتقدمته الجامعيية المصييرية فييي 3و تييولى تحرييير المجليية االلمنييية للدراسييات السييامية 

سيين  غة و  6016م /6019م و 6019م/6010العامين الدرا قه الل في ف ضرات  قاء محا م الل

سجل مجموع قاهرة لي من النحو المقارن بين اللغات السامية ، و انتهز فرصة وجوده في ال ة 

نذاك ، و  صر ا في م قرئين  شاهير الم من م عدد  ية ل قراءات القران فة ال سطوانات المختل اال

هذا  ليطبل على المخطوطات المتعلقة بعلم القراءات في دار الكتب المصرية ، و كانت ثمرة 

المجهييود نشييرته الممتييازة لكتيياب " ساييية النهاييية فييي طبقييات القييراء " البيين الجييزري فييي 

عة  قم   bibliotheca islamicaمجمو لد ر صر و  8المج في م ية  غة العام ني بالل ما ع ك

قاهرة  في ال فال  مل االط سطوانات  سي  4سجل ا عام الدرا في  ية  ستقدمته ثان ثم ا م 6016. 

 5م فألقى مجموعة من المحاضرات عن " نقد النصوص و نشر الكتب ". 6011/

ية  و كان "برجشتراسر " يكره " هتلر " و دعوة النازية ، و كان ال يرى مانعا من جمل بندق

حدى  في ا بال ف سلق الج ما بت كان مغر له ، و  من يقت يه ب لر ال فدفل هت ته  خروج لمحارب و 

من  هوى  مه ف لب بقد لق الطا المرات حينما كان يتسلق الجبال ، و معه طالب من طلبته اذ تع

                                                           
، التطور النحوي للغة العربية د ط مكتبة الخانجي بالقاهرة و دار الرفاعي بالرياض  برجشتراسر1

 1م ص  6081هيي / 6111

 2 موسوعة المستشرقين ، ص 81

 3 المستشرقين ،ص 717

 4 موسوعة المستشرقين ص81

 5 طبقات المستشرقين  ، ص 01
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ختال ناك ا سنة ارتفاع شاهق الى قاع الوادي ، حيث لقي حتفه في شهر اسسطس و ه في  ف 

 .1م  6011م و بعضهم  6011وفاته فبعضهم يرجعها الى 

 اهم مؤلفاته : – 2

 توزع نشاطه العلمي بين اللغات السامية و تاريخ العلوم عند العرب ، و قراءات القران.

 في اللغات السامية : – 1

اهييتم برجشتراسيير بنحييو اللغيية العبرييية ، و شييرع فييي اعييادة كتابيية كتيياب " جيزينييوس 

gesseninus مال ستطل اك لم ي نه  نذ ظهوره ، و لك " و هو معتمد النحاة في اللغة العبرية م

 هذا العمل .

سنة  في  سنة  6068فلم يصدر عنه اال الجزء االول  في  ثاني  سنة  6011م و ال  6010م و 

نه :  سعة و العشرين و عنوا عة التا ثل الطب هو يم  wilhelm gesnius ;hebraischeو 

grammratik29. 

Auflage mit benutzung der von e kautsch bear – beiteten28 

21918Kb.t.l.l.1926 und1929-Aufl .leipzig.b.l 

ية  سين )الجمع مواد سو و اهتم باللهجات العربية العامية في روسيا و فلسطين ، معتمدا على 

ثة  6061االلمانية للدراسات الفلسطينية  ية الحدي لوال " و نصوص باللهجة االرام  6061لمع

جة  لك الله ية  6016و معجم ت بة الكوف ية  6060و الكتا شقية بنصوصها النثر جة الدم و الله

ية االصوات )6011)هانوفر غة العبر في الل قل 6061م( و له  حة  60113( و الع تب مل و ك

سنة  شن ، سامية "( المن غات ال لى الل مدخل ا نوان ال تاب بع في ك سامية  غات ال من الل مة  عا

با مدرسيا و  و 6018 جاء كتا هذا  ها على طالبه و ل كان االساس في المحاضرات التي يلقي

بعد فصل عام ، عرض مختلف اللغات السامية ولخص نحوها ،واردف كل قسم بنص باللغة 

 اصلية مل الترجمة

                                                           

 1 التطور النحوي ص 1

 2 موسوعة المستشرقين ، ص 81
 3 المستشرقون ص 718
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و بالنسبة الى اللغة السريانية عني بدراسة هذه اللغة كما ال يزال التخاطب بها قائما في قرية 

خرى مع لوال بسوريا اليوم ،فكتب بحثا بعنوان " حكايات باللغة االرامية الحديثة و نصوص ا

 .1)النص( 1، كراسة 61ج   akmمن لهجة قرية معلوال "  " رسائل في علوم الشرق " 

 و وجه برجشتراسر عنايته الى تاريخ العلوم عند العرب و في هذا الميدان استهله :

سته نين و مدر بن ح سحاق  قراط و  "با جالينوس و ب فات  ية لمؤل مات العرب ني بالترج ، فع

سات  لك الدرا عد ذا صدر ب طوال عمره فأ قه  ثاوفرسطس ذن و من ثم صار هذا الميدان رفي

 التالية:

 " المنحوالت على جالينوس في الشرح " االسابيل " لبقراط بترجمة حنين بن اسحاق" -

 م. 6061ة نشر في مجموعة " محصل اليونانية " ليبستك سن  

ية  - سات اكادم ضر جل شر ضمن محا ية ")ن ثار العلو في اال " شذرات جديدة لثيوفرسطس 

 .6068، 1هيدلبرج للعلوم ،القسم الفيلولوجي ، التاريخي ،ج 

 ." 6011،كراسة  67ج   A K M"رسالة في علوم الشركة  -

 " مواد جديدة عن رسالة حنين في مجموع مؤلفات جالينوس" -

شرة و  - صل لن قد مف لى ن مي ع ببس الرو شرح  ية ل مة العرب سون للترج ليم طم مة و ترج

سنة  هارفود  في  صدرت  تي  شرة ال مة و الن هي الترج ليس ، و  من اق شرة  لة العا المقا

 م  6019

 / في قراءات القران : 3

و ربما كان نشاطه في هذا الميدان ابرز انتاجه و اكثر دواما ،و يتوزع انتاجه هنا بين 

 صوص .الدراسات و نشر الن

 ففي ما يتعلق بالدراسات أهم الدراسات هي التالية : –أ 

 ( 77F( ،6011 )ISLAMICAكتاب الالمات ألحمد بن فارس )نشر في  -

 (xx1932/1-42islamica ll"قراءة الحسن البصري " نشر في ) -

ية - ية البافار سات االكاديم ضر جل لبن جني " محا سب   القراءات الشاذة في كتاب " المحت

 1للعلوم في منشن

                                                           

 1 موسوعة المستشرقين ص 81
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 و فيما يتعلق بنشر امهات الكتب العربية في القراءات نشر  -ب

تي  - شريات االسالمية ال ابن خالوية : قراءات الشاذة في القران ظهر ضمن مجموعة الن

 bibliotheca islamica 7كان يصدرها المعهد األلماني في استنبول ، مجلد رقم 

قا - في طب ية  ية النها برقم ابن الجزري : سا فس المجموعة  قراء" ظهر ن و صمم  8ت ال

تي  عة المصرية الرسمية ال عد صدور الطب قران ب لنص ال قدي "  مشروعا كبيرا" " جهز الن

شاء مركز  6011اصدرتها الحكومة المصرية في سنة  ية الن ية البافار لدى االكاديم و سعى 

شر  قران )ن قدي لل سات للقيام بهذا العمل و قدم مخطط لمشروع جهاز الن ضر جل ضمن محا

سنة  تاريخي ، لوجي ال سم الفيلو شن ، ق في من ية  ية البافار قم  6019االكادم سة ر و  7الكرا

ئة  ئة الطار اتخد معاونا له في هذا المركز اوتو برتسل تلميذه بيد ان وفاة برجشتراسر المفاج

 حالت بينه و بين انجاز هذا المشروع و لم يكمله مساعده برتسل بعد وفاة استاذه.

به  - هو كتا قران و  قراءات ال كذالك لم ينجز برجشتراسر عمله الرئيسي االخر في ميدان 

كه  يودور نيلد ثاني ث جزء األول و ال نه ال صدر م لذي أ قران " ا تاريخ ال الجزء الثالت من "ال

سنة 6واشغلي )ج لى  6010سنة  1م ،ج 6090،ليبتك  سة االو قط الكرا صدر ف ما ا م ( و ان

سنة  توف 6011في  هذه م و  صدار  سل ا يذه برت تولى تلم ية ف سة الثان صدر الكرا بل ان ي ي ق

قران ،  تاريخ ال من  سم  هذا الق به  ستطيل كتا من ي سر خير  كان برجشترا ية و  الكراسة الثان

قران  قراءات ال في  اعني قسم القراءات بما تهيأ له من معرفة واسعة بالكتب العربية المؤلفة 

 من خزائن استنبول و القاهرة و التي جمل ميكروفلمات عديدة لها 

تا  - ستان بالغ يدان درا هذا الم في  له  قه االسالمي .ف و ال يفوتنا ان نذكر اهتمامه بتاريخ الف

 االهمية .

قرر  االولى بعنوان : - سة ي هذه الدرا "أليات و خصائص الفكر الفقهي في االسالم"  و في 

ه لى ان قه االسالمي ع في الف نا ان ان علينا ا ننتظر الى الفتاوى  في االسالم ،و علي صيلة  ا ا

بالبالد  صة  ية الخا ية المحل من االوضاع التاريخ نابل  نه  لى ا ساس ع قه االسالمي ا نفهم الف

لدين االسالمي  من روح ا عوى  2االسالمية و  في د غة  عدم المبال لى  يدعو ا لذلك  عا  ، و تب

نوان ، القانون المقارن و البحث عن المؤثمرات االجنبية في الفقه االسالمي في و الثانية بع "
                                                                                                                                                                                     

 1 موسوعة المستشرقين ص 81 

 2 موسوعة المستشرقين ص 87
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في  شرت  قه )ن في الف حث  ناهج الب خد   islamica TVRم  6016م لى ا يدعو ا ها  ( و في

قوال  من ا لى  تب و اد من ك موضوع و احد من موضوعات كتب الفقه ، و تتبل ما كتب فيه 

غي  سبيل ينب هذا ال في  فة و  ية المختل مدارس الفقه مذاهب و بال في ال تاريخ االسالمي  طوال 

عين اتخ خد ب مل أ سيرها  اذ كل فصل من فصول كتب الفقه بمثابة وحدة نأخد في تحليلها و تف

 االعتبار دائما ما كتبه المؤلفون السابقون و ما أتى به كل مؤلف لتبين دوافعه و نظراته .

نوان  حت ع شاخت " ت يذة "يوسف  شرها تلم هذا الموضوع ن في  قا  ترك أورا ته  عد وفا و ب

سر"  لف برجشترا شاخت "جوته سف  شرها يو سقها و ن سالمي " ن قه اال مة للف مح العا المال

 .1م6011و في برلين سنة  11ضمن مجموعة متون مدرسة اللغات الشرقية في برلين ،ج

 جهوده في تحقيق المخطوطات :

جاء المستشيرق " برجشتراسير " فيألف فيي هيذا الفين محاضيراته التيي القاهيا عليى طلبيه 

ع ية االداب بجام صص بطل عام التخ قاهرة  مذكور  6016/6011ة ال فه ال قد وزع مؤل م ،و 

لنص  شرح و ا هي : ال الذي قام باعداده محمد حمدي البكري على ثالتة موضوعات رئيسية 

 و العمل و االصطالح .

لى  تي توصل ا طرق ال اما في االول فقد تناول فيه مشكلة النسخ الخطية و تفاوت قيمتها و ال

ها ، ها بين سخ في ضلية الن ير  اف من س ضحة  سنية الوا صة و اح لة و الناق بين الكام صة  و خا

ضا  لة معر ير المقاب من س لة  سنية المقاب حديثها ، و اح لى  قديمها ع ضلية  ضحة ، و اف الوا

سون " و سيره 116لكتابه " اللمل في التصوف " "الطوسي"  المتوفي  شره "نيكل لذي ن هيي ا

ثر كانوا اك عرب  ماء ال مرجح ان عل كذا ان " ال خط  مؤ مة ب طات القدي مة المخطو قديرا لقي ت

 .2مؤلفها من علماء الغرب "

ية و  لدالئل الباطن سة ا لى درا قل ا و بحث " العالمات الظاهرية في نقد قيمة النسخة حتى انت

   من اهمها :االخالل و التقديم و التأخير و االخفاء و سيرها .

عددها و انواعها و  ثم نتاول االبرازات سباب ت التي تطابقها في زماننا الطبعة ،حيث درس ا

ها  تي واجه ناوال المعضالت ال سهاب واف مت اسهام الكثير من التحقيقات و بعد ان درسها با

 المستشرقون ، و اورد أمثلة اخرى مأخودة من اللغة و الشعر .

                                                           

 1 مصدر نفسه ص 87 

 2 فلسفة االستشراق ص 116
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ها ان صة مفاد خرج بخال له  و  ما قا صل اي ع عن اال يدا  كون بع قد ي شرح  في ال يد  المف

لى  تد ا قد ام حال  سر " ان االنت يرى " برجشترا كذا  يان ، و ه عض االح في ب سه  المؤلف نف

شر و  قد و النا فة النا عن وظي سر "  حدث " برجشترا هذا ت لى  ناء ع عد االسالم و ب شعر ب ال

ها حيث الرواية الثانية و الشرح ، و الترجمة و االقتباس  ية و ترتيب شعر و جمل الروا في ال

صد  تسائل : ما وظيفة الناقد او الناشر في مثل تلك الحاالت ؟ و ما العرض الذي يجب ان يق

نه  كدا بأ لف مؤ كالم المؤ لى ال صل اي ا لى اال جوع ا هي الر ما  بأن وظيفته با  يه .؟ مجي ال

جو ما "يجوز لنا ان ننقد الروايات و ان نؤثر األليف، و لكن ال ي لديوان  في ا ندخل  نا أن  ز ل

 1لم يرو فيه على االطالق .

في  ها ال ت يار روايت سخ و اخت يب الن كدا ان ترت لنص ، مؤ اما في ثاني فقد تناول المعضلة ا

يار و  هذا االخت لى  سيلة ا قد و صائبة و الن قراءة ال يار ال من اخت بتهديب المخطوط ، بل البد 

ني  هذا المب ها يجب ان يعتمد على الفهم و  حث في تي يب مادة ال فة ال مرين : االول معر لى ا ع

 الكتاب و تاني معرفة اللغة و اساليبها .

في  ها  و اشار كذالك الى التنقيط و التلقيط درسا اياهما باسهاب و اتيا بأمثلة تدل على اهميت

 تحقيق المخطوط و نشره.

الناسخ ايضا ، و  و فضال عن كل ذلك البد من النظر الى النص الذي نريد نشره من جهود

ية  لق عنا التحريف و كثير من الموضوعات التي تتعلق بعلم الخط العربي و هذا الجانب لم ي

كد ان  من المؤ شراق " و  ماء االست عرب و عل لك ال في ذا سواء  يل  قدر القل باحثين اال ال ال

نا على اصالحها " و يم كن معرفة تاريخ الخط نسهل علينا تحديد اجناس التحريف ، و تعين

عض  طل ب من مق ها ، او  مة او اخر في اول الكل حدث  قد ي لذي  سخ ا في الن لل  ان يظهر الخ

 .2الصفحات او العث او قص الهوامش

عدهما  عديتين " لى قا شارة ا لنص باال سة ا لق بدرا ما يتع ثه في سر " بح هى "برجشترا و ان

نا صيبان احيا ما ت من انه لرسم  لى ا قد النصوص " ع و تخطئان  بعض النقاد اساسيتين في ن

هو  صعب  لنص اال ية ان ا صحيح ، و الثان هو  صر  لنص االق لى ان ا خرى ، االو نا ا احيا

كل  يه  فق عل لذي تت لوط ا لنص المغ شبيه ا هذا الموضوع بت عن  تتم كالمه  الصحيح , ثم اخ

                                                           

 1 فلسفة االستشراق ص 111
 

 2 فلسفة االستشراق ص 111
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هل ان  المسخ بالمريض ، و شبه الناقد بالطبيب قائال " ان اول وظيفة للطبيب هو ان يتحقق 

عين العضو  المريض مريضا يه ان ي في االصل " ؟ و هكذا االمر نفسه بالنص ، و بعدئذ عل

بد ان  لذي ال قد ا سبة للنا كذالك االمر بالن به و  المريض ثن يستدل على نوع المرض الواقل 

     . 1يجتهد في استخراج الخطأ ثم يتقدم باصالحه اصالحا بناءا

بة و " صبح االعشى " ثم تناول برجشتراسر االمالء و اشار الى " ادب الك اتب " البن قتي

هذا  لى  نا ع للقلقشنذي ، و بعد ذالك عرج على الترقيم و اهميته ، كما بين فن الفهرسة مبره

قد النصوص  و  صول ن سته "ا في درا سر "  كله باألمثلة العديدة ، ذلكم هو اتجاه "برجشترا

 .2الفننشر الكتب " التي تعتبر من اروع ما كتب بالعربية في مثل هذا 

لبالد  له  اما في مجال الجغرافيا اللغوية او جغرافيا اللغويات فقد انتج اطلسه اللغوي الذي عم

عام  في  سه ،  ها بنف سجيالته كل مل ت قام بع قد  سطين ، ف عد ان حصل  6061سوريا و فل م ب

لى  ها ا لى االستانة و من سافر ا شرق ف في ال شهورا  يزج ، ليقضي  عة ل من جام جازة  على 

في سوريا ،  ختالف الهجات الدارجة بها،فمكث اوال  ثا وراء ا ها ، باح و فيها تنقل بين بالد

نت  نان ، و كا سطين و لب دمشق ثم سافر الى الجنوب في معان ثم الى حلب في الشمال ،و فل

نين و  عن اث بارة  حصيلة هذه التسجيالت ان وضل اطلسا لغويا لسوريا و فلسطين ، و هو ع

يزج  اربعين خريطة تفصيلية و في ل واحدة اجمالية ، مل شرح اللغوي في كتاب مستقل طبل 

 .3م 6061سنة 

و قد استخدم برجشتراسر الطريقة االلمانية في عرض جمل معينة على راوي اللهجة ، سير 

في المنطقة و  شائعة  من القصص ال انه اختار جمال يتصل بعضها ببعض ، في سياق قصة 

، المقارنة عن طريق قوائم الكلمات ، ال يمكن معها درس علل سر اختياره لتلك الطريقة ، بأ

ية  مادة اللغو تدبير ال جه  مة "ويوا الظواهر النحوية ، التي تحتاج الى التراكيب فقال في المقد

ترض  تي تع خرى ال صعوبات اال عن ال ظر  صرف الن يرة ب صعوبات كب نة ،  لة للمقار القاب

ق سهل عمل  ثل سبيل تسجيل اللهجات ، فقد يكون من ال كن م ما ، و ل مات لموضوع  وائم كل

صفات  عال و  لى أف هذه القوائم ال تحتوي في الغالب اال على اسماء و أعداد ،و قد تحتوي ع
                                                           

 1 المرجل نفسه ص 111 

 2 فلسفة االستشراق ص 117
مكتبة الخانجي للطباعة و  1لغة و مناهج البحث اللغوي طرمضان عبد التواب ، مدخل الى علم ال 3

 6103م ص  6007هي / 6167النشر القاهرة  
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عرض اللهجة عرضا  سبة ل شيء بالن كل  يزال  لذي ال  نا األمر ا و حروف سير أننا نفتقد ه

نه حو ، فا سة الن كن الحصول  كامال نوع ما ، و هذا االمر هو التركيب ، موضوع درا ال يم

مرء  ها ال خرج ب قد ي تي  ية ، ال صريفات النحو عض الت عليه بهذه الطريقة مطلقا ، فيما عدا ب

مل  نص متكا بعد ساعات طويلة من االسئلة ، و هكدا لم تبق اال طريقة واحدة و هي تسجيل 

ع جة اللهجة ،  في المعال سلوك  من ال منط  هذا ال ثل  ن او على االقل جمل متكاملة سير ان م

لى  لنص ا سم ا بق اال ان يق كريق النص الكامل تصعب معه المقارنة الكاملة المطلوبة ، فلم ي

قة  يدها منطو هو يع لراوي ( و  جة )ا ثل الله لذي يم جمل صغيرة ، و ينطق بها اما شخص ا

حدث  لراوي يت من ان ا ثوق  شديد ، للو بلهجته ، و هذا امر خطير بالطبل و يحتاج الى حذر 

نا  بلهجته حقا ، و جوز ل نه ال ي من سيره سير ا ال يحاول حسبما يستطيل ان يردد ما يسمعه 

حدث  قد  لراوي ، و  ما ا طق المسجل ا ان نبالغ في رفض الصيغ ، التي تشبه نظائرها في ن

نا  لي مرات كثيرة ، ان األهاليعندما كنت أسأل احد البدو في حضورهم ، كانوا يحاولون حيم

 .1للبدوي ، كل الصيغ الغربية التي ينطق بها على سجيتهيفهمون ما اريد ، ان يصححوا 

سعة  و قد ذكر برجشتراسر الصعوبات التي قابلته في عمله ، الذي تواله بنفسه في منطقة وا

يه  ما يرو قاد في جوز االعت نه ال ي قررة ،أ عد الم من القوا قال " و  سبيا ، ف صيرة ن مدة ق ،و 

ل سه ، و ا حدثها بنف جة ال يت عن له بي ،  لى العر خرى ، و ع صعوبات ا تأتي  هذا  نب  ى جا

تي  األخص عندما يكون في مكان الذي يبحث لهجته تعبيرات و اصطالحات اخرى ، سير ال

في  صدفة او  ئد اال بطريق ال ها عنذ مرء ال يحصل علي لراوي ، الن ال مام ا تلقاها المسجل أ

 .2حالة ما اذا كان راوي اللهجة شخص ذكي الفؤاد

سر بين برجسترا قد  جة ، و  و  لى رواة الله ضه ع لذي عر لنص ا بار ا يف اخت لك ك عد ذا ب

سر ان  صوتية الحظ برجشترا ية ال في ناح تمثلت دراسته الجغرافية في نواحي مختلفة فمثال 

ضمير  مثال ان ال حظ  صيغ ال لى ال سبة ا ضر ، و بالن بدو و الح بين ال ها  لف نطق كاف يخت ال

نا "  "نحن " ينطق "نحنا " بين الحضريين في شمال و عدد قليل جدا من البدو ، و ينطق "اح

 بين الحضر في الجنوب .

                                                           

 1 مدخل علم اللغة ص 619
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مثال :  نى " االن "  في مع ستخدمون  بدو ي سر ان ال يدكر برجشترا فدرات ،  جال الم في م و 

 .1كلمة "هسل " او "هساع " و كذلك الحضري و في شرقي االردن 

لل هذه أمثلة لما في االطلس اللغوي من مالحظات لغوية قيمة و يالح نه ك مل ا هذا الع ظ في 

حث  مه الب دراسته جغرافية للغة وصفى بحث ، اي انه يعني بالواقل اللغوي و سيجله و ال يه

ية و  ظواهر اللغو صول ال ني بأ خر ال يع نى ا عن االسباب و الدواعي التي قادت اليه او بمع

لى  هذا الحبث يرمي ا قال " و  لك ف لى ذا يه ا مة اطل في خات سر  شار برجشترا توضيح قد ا

هو  تاريخي ، ف ها ال حث تطور ما ب سطين ، و ا سوريا و فل بين  ضرة  ية الحا صالت اللغو ال

لى العكس  ية ، و ع جل التلريخ عن المرا سل  قل الوا عمل قائم بذاته و يحتاج في تنفيذه الى ن

فتح  لق ب تي تتع لك ال سطين و ال ت سوريا و فل غة  لق بل تي تتع حوث ال مل الب لك ال تك من ذا

هده ا عرب ل هذه ال بي ل فتح العر كان ال ضرة ، واذا  ية الحا صالت اللغو فة ال قة اال بمعر لمنظ

ية  المنطقة قد أدى الى انثاد اللغة االرامية فان البحث يحتاج الى تكلمة من جانب اللغة االرام

 .2الباقية ، و هي لهجة )معولة( من ضواحي دمشق"

 منهجه : – 3

عن  التخرج سة الحضارة االسالمية ،  في درا شرقون  المناهج العلمية التي استخدمها المست

منهج  تأثر ، و  منج االثر و ال منهج االسقاطي ، و  يل ، و  منهج التحل تاريخي ، و ال المنج ال

جال  في م صلة  عة او منف المطابقة و المقابلة ، وهذه المناهج اما ان تكون قد استخدمت مجتم

سات الدراسات االسال جال الدرا في م مية ألنها هي ذات المناهج التي استخدمها االوروبيون 

 .3االنسانية عامة 

ها فيتصف  شراق و االستغراب علي ني االست تي ينب ية ال غة العرب جاه الل يتهم ات عن منهج اما 

سين  مد ح ها الدكتور"مح ها ، و يعوز ستهم ل في درا صاف  قة و االن عدم الد شرقون ب المست

عدم  لى  كل" ا هم هي ساءتهم ف قدر ا شرقون ب ما ان المست سرارها ك طة بأ من االحا كنهم  تم

                                                           

 1 مرجل نفسه ص 611

 2مرجل نفسه ص 611
 3 النقد االستشراقي ص 611
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ما  قه الفاظها و  ما ال تطي ها  العبارات فانهم يضعون النصوص في سير مواضعها و يحملون

 .1ال تدل عليه معانيها 

سير ان المدرسة االلمانية تميزت بالدقة البالغة و العناية الفائقة و الصبر الجميل و اتباع 

 .2ج العملي الصارم بأعلى المقاييس العلمية المتعارف عليها المنه

هدا  في  حدهم  بالغ ا قد  تى ل ئه ح جه و نتاج شراق بمناه غة و االست بين الل قة  صلة وثي قى ال تب

هم  التقدير ، فذهب الى ان " االستشراق شرقون ، و  صة ،و المست غة الخا قه الل علم يختص بف

خالل  من  غاتهم، او  ها ل تدرس ب تي  ناهج ال من الم لب  في الغا قون  ية ، ينط سون العرب يدر

بدأ  تأثرهم الكبير بتلك المناهج و مل اواخر القرن الثامن عشر و مطالل القرن التاسل عشر ، 

عن لم  علم اللغة يترسم معالمه بوصفه علما مستقال  هذا الع ناهج  بدأت م بل  سفة  فة و الفل الثقا

منهج  تتضح و تتميز فكان من اوضحها : المنهج التاريخي المقارن ، و المنهج الوصفي ، و ال

 . 3االحصائي

سات  جري درا سته و ي عض درا في ب صفي  منهج الو بل ال سر يت شرق برجشترا جد المست و ن

قران وصفية مسيحية للظاهرة اللغوية ، على نحو ما فعل  في " ادوات النفي و االستفهام في ال

ير  في كث حين احتذيت  منهج  الكريم" و قد افادت دراسات المستشرقين التي طبقت على هذا ال

في  من الدراسات العربية و من ذالك بعض الدراسات االستشراقية التي طبقها بعض الباحثين 

ستر مصر ، و منهم الدكتور "محمود فهمي جحازي " و قد جرت مل ل تي الماجي من طلب فيف 

و الدكتوراه في الجامعة االردنية ان نطبق هذه الدراسات المسحية على عديد من ابواب النحو 

لروابط  و الصرف اذكر منها حروف المعانب و باب المفعول به ، و انماط الجملة العربية و ا

 .4في العربية و باب والصيغ الدالة على الفاعلية و المفعولية 

هتم بعض المستشرقين بدراسة الهجات عن طريق المنهج الوصفي و منهم برجتشراسر و قد ا

سنة  سطين "  سوريا و فل غوي ل ية  6061ففي بحثه " االطلس الل قة االلمان بل الطري يه ات م و ف

في  ببعض  تار جمال تتصل ببعضها  نه اخ لى راوي الهجة سير ا ية ع في سرض جمل المعن

                                                           

 1 الوجيز في علم االستشراق ص 81

 2 النقد االستشراقي ص 611 

 3 المستشرقون و المناهج اللغوية ص 60

 4 نفسه ص 661



 الفصــــل األول                                                                ببـــرجشتـــراســـر
 

 
20 

نة  سياق قصة من القصص الشائعة في بأن المقار قة  لك الطري المنطقة ، و علل في اختياره لت

 .1عن طريق قوائم الكلمات ، ال يمكن معها درس الظواهر النحوية التي تحتاج الى تراكيب

شكل االخاذ  لقد تفجأ العرب بقدرة المستشرقين على تتبل الثراث العربي و تصنيفه على هذا ال

من  ية  صدمة العلم هذه ال قرب  ما ت من ، و رب بي  مي العر حث العل فل الب في د ها  ية قيمت ناح

ضوا  بدورهم خا شرقين  فان المست نابليون على مصر ،  لة  صدمة الحضارية الناتجة عن حم

ها  تي الفو يرة ال تب الكث لدرس بفضل الك هذا ا لى  ها ع عوديم ايا ية ، م غة العرب سة الل في درا

عض حول تاريخ اداب اللغة العربية ، و لم يزل تاريخ االدب عل في ب ى تلك الحال من النقص 

شرقون  هب المست لى ان ذ تب ،ا طون الك في ب مة  صية قائ ير شخ لى س شاره ع هه و انت وجو

نراه  ما  هو ك فاذا  مة  يزة قائ لى صورة متم عده حتى اوصلوه ا يضعون اسسه و يرفعون قوا

غات  حو الل في ن صص  لذي تخ سر ا منهم برجشترا يب و  يب و تبو ظام و ترت لم دو ن االن ع

فؤاد االول السا عة  في الجام ستاذا  سامي ، ا حو ال في الن مية ، انتشر صيته مؤلفا لمختصرات 

حد  6016/6011 قل اعتراف ا ما نن تب و رب شر الك قد النصوص و ن صول ن م يحاضر في ا

تي  سة ال ظل الكرا ابرز المحققين العرب و هو "احسان عباس " بفضل هذا الرجل بقوله " و ت

قا تضم محاضرات برجشتراسر اك ساعا و عم ثر ما كتب في موضوع التحقيق فائدة و اشده ات

 .2و اثارة االجتماعات ؟ ألنها تكتفي بوضل القواعد المجردة

و ذالك بالرسم من اتباعه في دراسة " اصول نقد النصوص و نشر الكتب " طريقة باحثي 

ذا في منهجه على االداب الكالسيكية التي استطاع ان يطبقها بأمانة  على اداب العربية معتم

الكتب العربية التي يربو عددها على خمسين مائة كتاب مما يؤكد دقته و حرصه و عنايته و 

 .3اخالصه و اصالته و صبره على السواء

و قد طبق المنهج المقارن في دراسته العربية و اللغات السامية على يد برجشتراسر في كنابه 

ضرات التي القاها مقارنا العربية باللغات السامية و هي " المدخل الى اللغات السامية " و المحا

 .4م 6010بعنوان " التطور النحوي للغة سنة 
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 محتويات الكتاب : -1

ماني  شرق األل ها المست ضرات القا عن محا بارة  هو ع الكتاب " التطور النحوي للغة العربية " 

سنة  صرية  عة الم في الجام سر "  يه  2111"برجشنرا لق عل صححه  و ع جه و  قد اخر م و 

سنة  في  تاب  2191هـ / 2041الدكتور " رمضان عبد التواب" استاذ علوم اللغة و  م طبع الك

من بمطبعة المجد و نشرت غرض  فاعي بالرياض و ال لوم الر ه مكتبة الخانجي بالقاهرة و دار ع

غة  صة بال ية الخا سائل التاريخ يه الم ناول ف قد ت سان العربي ، ف هذه المحاضرات هو دراسة الل

ية  نذكر : اللهجات العرب تي عالجها  هم الموضوعات ال من ا ها و  العربية و هي في طور كمال

 لباحث ان دراسة السان العربي من الوجهة التارخية له فائدتان على اختالفها و كان يرى هذا ا

ئف  فة طرا لى المعر صد التوصل ا ية و ق غة العرب اوالهما واضحة و هي استكمال معرفتنا بالل

علم اللغة الغربي ، و الهدف من هذا هو تسهيل ادراك معنى علم اللغة التاريخي بواسطة النظر 

ها الى اللغة العربية على اعتبار ا تب ل تي ك ن اللغة العربية هي احدى اللغات السامية العريقة ال

 البقاء .

و قد اتبع في هذا الكتاب المنهج التاريخي و المقارن النه يتطرق الى دراسة اللغات و اللهجات 

 في القديم و يجري مقارنة بين اللغات السامية في المسائل اللغوية .

لى اما قضية المصطلح اللغوي فان المؤلف  يه ع فق ف لم يو سهلة و بعضها  وظف مصطلحات 

بد  لدكتور رمضان ع ما ل قدمتين اواله تاب م ما ذكر مصحح الكتاب في الهامش ، و احتوى الك

 التواب و الثانية للمؤلف و تضمن ارعة أبواب يتدرج كل باب مباحث.

يه صوامت و ف حث ال حدث  تناول في الباب االول اصوات اللغة و انطوى ضمن هذا الباب مب ت

من  عة  لى مجمو طرق ا قدماء، وت طق ال ها و ن بين نطق صفاتها ، و  صوات و خارج األ عن م

حوال  ير ، ا الظواهر الصوتية ، القلب المكاني ، التغير االتفاقي لالصوات ، أصوات كثيرة التغ

 الهمز ، الواو الياء ، نحاة العربية و األصوات الصامتة .

عن و المبحث التاني بعنوان الحركات و ف عدد الحركات : و  ية :  صر التال عن العنا حدث  يه ت

حدف الحركات و  االمالة ، و تغير الحركات من حيث الطول و القصر و الرسم االمالئي ، و 

 زيادة الحركات ، الترخيم و الضغط و النغمة .

حدث ما ت سها ، ك ما جان عن ضمائر و  سم األول   و في الباب الثاني عالج االبنية متحدثا في الق

 عن مجاالت استعمال العناصر االشارية نحو أسماء االستفهام .
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ناوال  عن األسماء مت كان كالمه  لت ف سم الثا في ق ما  عال : ا لى األف ثاني ا سم ال و تطرق في الق

 جموع التكسير و الجمع الصحيح و المثنى و المؤنث و المذكر ، االعراب ، االسماء العدد .

يب  عض التراك لت ب باب الثا ناول  في ت لة و  شبه الجم لى  حث االول ا في المب قا  ية متطر العرب

المبحث التاني الجملة البسيطة و الجملة الفعلية و في المبحث الثالت عرج على تركيب الكلمات 

يز  صف و التم يد و الو بدل و التوك يف و ال ية : التعر صر التال ناوال العنا لة مت خل الجم في دا

ع قة باالف سماء المتعل لى ا في باالضافة ا طرق  ته ، و ت جر و ادوا حروف ال عل ،  بع الف ال ، توا

 المبحث الرابع الى انواع الجمل متحدثا عن العناصر التالية : االستفهام و النفي و االستثناء .

قام االسم  لة م يام الجم يب الجمل ، الجمل الوصفية ، ق عن ترك خامس  حث ال و تحدث في المب

شرطية و الموصوف ، قيام مضمون الجملة مقام  ية و الجمل ال لة الحال االسم الموصوف، الجم

فدرات ،  من الم سامي  شترك ال لى : الم تناول في الباب الرابع موضوع المفدرات متطرقا فيه ا

الــدخيل فــي العربيــة و مصــادره كالفارســية و االراميــة ، و الحبشــية و االكاديــة و اليونانيــة و 

 االتنية .

ــه بفهــرس للموضــوعات ،  ــى فهــرس للمصــادر و و خــتم كتاب ــى خاتمــة و عل ــوي عل وال يحت

 المراجع.

 المباحث الصوتية :  – 2

من  شملت هذه الدراسة بحثه للصوامت ، مشيرا الى ان هذا العلم قد سبق الغربيين فيه قومان : 

جزاء  من أ اقوام الشرق و هما : اهل الهند و العرب ، و اول من وضع اصول هذا العلم جزاءا 

 علم النحو .

د اشــار "برجتشراســر " الــى اهتمــامهم بمخــارج األصــوات و صــفاتها ، قــاختلفوا فــي عــدد فقــ

سبعة عشر  هو  المخارج فمنهم من عدها سبعة عشر ، و منهم من عدها ستة عشر و المشهور 

حد  حرف وا من  ثر  ، و الغرب نظرا الى هذا على انه نقص مخل ، الن المخرج يشترك فيه اك

 علينا تحديد مخرجة. ف علينا تحديدلمعرفة الحر
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تقوم عملية االختبار و التذوق الصوتي عند العلماء العربية القدامى على مبدأ المالحظ المباشرة 

و الشــعور الــذاتي لقيمــة الصــوت و تحديــد أبعــاده و مســاره الــوظيفي ، لــذا فــان مخــارج هــذه 

 .1األصوات اختلفت في نظر البعض منهم عن البعض االخر

المخارج الصوتية ، التي استخدمتها اللغة العربية الفصحى على  و يمكننا ان نحصر

 وجه االتي :

)الميم و الباء ( و ينتج الصوت بالتقاء ، الشفتين السفلى االصوات الشفهية و هي :  -2

 متحركة و العليا الثابثة .

)الفاء ( و ينتج الصوت باقتراب الشفة من االصوات الشفهية األسنانية و هي  -1

 يا العليا .أطراف الثنا

)الذال و الثاء و الظاء( و ينتج الصوت باقتراب طرف األصوات االسنانية و هي :  -2

 اللسان من أطراف الثنايا العليا.

)الدال ، التاء ،الطاء ، السين ، الصاد ، الضاد  االصوات االسنانية اللثوية ،و هي : -0

 .2،( و ينتج الصوت بعد طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا

)النون ، االم ، الراء ( و ينتج الصوت بالتقاء طرف  صوات اللوثية و هي :األ -5

 اللسان مع الثة .

)هي حنك الصلب ( و هي ) ج ، ش ، ي ( تنطلق من وسط  األصوات الغارية :  -6

 اللسان و ما يقابله وسط الحنك .

ذه )الكاف ، الغين ، و الخاء ( و تنتج ه األصوات الطبقية )الطبق الين (و هي : -7

 االصوات باقتراب مؤخرة اللسان من مؤخرة الطبق )الحنك(.

 )القاف( و ينتج بالتقاء اقصى السان بالهاة التقاء محلي. الصوت الهوي و هو : -9

)العين و حاء ( و ينطلق بتضييق الحلق فيخرج الهواء  األصوات الحلقية و هي :  -1

 محلال مشكال الصوتين .

                                                           
م  1991/هـ  1111دار صفاء للنشر و التوزيع االردن  1عبد القادر عبد الجليل ، االصوات اللغوية ط1

 121ص 
 1122م / 2222دار صفاء للنشر و التوزيع عمان  1نايف سليمان و مجموعة مستويات اللغة العربية ط2

 212 هـ ص
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: )الهاء ، الهمزة ( و يخرج الصوتان الحنزة  األصوات الحنجرية و هي – 11

 1انسدادا مع الهمزة التضييق على الهاء.

و عليه فال يكفي لمعرفة الصوت و تميزه تحديد المخرج دون عالمة ثانية و هي صفة الصوت 

فمثال حرفا الباء و الياء و الفاء قريبة المخرج من بعضها البعض مختلفة الصفات وقد قسمها 

على ثالثة انواع اني صوتي و هو " الباء" اني غير صوتي " الياء " )ا( متماد  برجتشراسر

غير الصوتي و هو "الفاء" و اما النوع الرابع أي المتماد الصوتي فال يوجد حرف شفهي منه 

 ( الفرنسية و االنجليزية .vفي السان العربي لكنه يوجد كثير من اللغات و هو ال )

في اللغة العربية و لكنه يوجد في اللغات االوروبية و بعض و ليس لصوت الباء مهموس 

 .2( في اللغة االنجليزية مثال فهو نظير المهموس للباء العربيةPاللغات السامية و هو صوت )

 و قد قسم برجشتراسر األصوات إلى الصفات )أني ،و المتوسطة ،و رخوة(.

و قد ميز علماء العرب القدامى في دراستهم للحروف العربية بين ثالثة أنواع لهذا التقسيم 

 التفت مع المحدثين في تصنيفهم لألصوات ز هذه األقسام هي : 

  األصوات الشديدة و هي عند المحدثين االنفجارية 

  األصوات الرخوة و هي عند المحدثين االحتكاكية 

 3عةاألصوات المتوسطة ، المان. 

و حين الحديث عن األقسام نلتقي مع تعريف سيبويه أمام النحاة عن النوع األول حيث يقول "و 

من الحروف الشديد  و هو إلي يمنع الصوت أن يجري فيه هو : )الهمزة ،القاف ، الكاف ، 

و  الجيم ، الطاء ، التاء، الدال، الباء ( ذاك انك لو قلت : الحج ، ثم مددت صوتك لم يجر ذالك

منها الرخوة و هي ) الهاء ، الحاء ، الغين ، الخاء ، الشين ، الصاد ، الضاد ، الزاي ، السين ، 

 .4الظاء ، الثاء ، الذال ، و الفاء (

ند  مس ع هر و اله خاوة و الج شدة ز الر نى ال في مع ية  ية بيان نس " رؤ براهيم ا لدكتور "إ و ل

هو سيبويه حيث ال يجد أي مبرر يدعو إلى التناقص و  سيبويه"  في اإلشارة " الخلط فالموضع 

                                                           

 1 مستويات اللغة العربية ص 21

 2 حسام بهنساوي "علم االصوات " ط2 القاهرة مكتبة الثقافة الدينية 2015هــ /1440 م ص 62
 3 األصوات اللغوية ص 206

 4 األصوات اللغوية ص 209
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لك و  المجرى الصوتي نمذ صدوره من الرئتين إلى حيث ينطلق إلى الخارج و المخرج غير ذا

مع المهموس و  حال  كذا ال بذبهما و  صوتين و تذ لوترين ال باقتراب ا سيبويه  منع النفس شعور 

بين  فرق  هو ال هدا  لنفس ، و مع صفة الشدة يمنع الصوت و ليس النفس ، و  نع ا المجهور و م

 . 1الصوت الذي نسمعه و ال يمنع و مع الشديد يمنع الصوت نظرا النحباسه"

ثل  قدماء م طق ال نا و ن بين نطق لف  صوات تخت عض األ ناك ب ىأن ه سر " إل شار "برجشترا و أ

 )القاف( و طاء و الجيم و الضاد و الظاء .

طق  الضاد حسب نطقنا اآلن ، تعد المقابل المفخم للدال ، أيأنها صوت شديد المجهور مفخم ، ين

في  حو الطبق  سان ن مؤخرة الل فاع  هو ارت حد  فارق وا مع  بنفس الطريقة التي ينطق بها الدال 

نا  نا إذا نظر لدال غير أن بل المطبق ا هي مقا ية  النطق بصوت الضاد و على هذا فالضاد العرب

ماء غويين و عل حويين و الل من الن مة  الى وصف القدماء لها ،  ضاد القدي نا أن ال قراءات عرف ال

 تختلف عن الضاد التي ننطقها اآلن في أمرين جوهريين .

 إن نال)الضاد( القديمة ليست مخرجها األسنان و اللثة بل حافة اللسان او جانبه .أولهما :

 .2أنها لم تكن انفجارية )شديدة( بل كانت صوتا احتكاكيا )رخوا(و ثانيهما :

هو  فقد عدها "خليل بن قال و  ية ف أحمد " في حيز )الجيم و الشين ( و هما من األصوات الغار

 يذكر احياز الحروف " ثم الجيم و الشين والضاد في حيز واحد".

 .3كما يقول "سيبويه " و من بين أول حافة اللسان و ما يليه من األضراس مخرج الضاد 

ها  تي ننطق ضاد ال مة و ال ضاد القدي بين ال فرق  ضح ان ال ست يت ية و لي نت جانب ها كا الن و إن

 أسنانية لثوية ، أما الفرق الثاني و هو أنها لم تكن انفجارية بل احتكاكية أو رخوة .

لى  ماء ع مة العل لت كل قد انتق ضاد ف و يبدو أن الناس كانوا يعانون منذ الفترة مبتكرة من نطق ال

له و يه مث ما يصعب عل ما  انه أعسراألصوات على اللسان و ليس فيها  كن في عل صعوبتها تم ل

 .4قاله "سيبويه " ألنك جمعت في الضاد تكلف اإلطباق مع إزالته عن موضعه

                                                           

 1 مرجع نفسه ص 209

 2 رمضان عبد التواب المدخل الى علم اللغة و مناهج البحث الغوي ص 62

 3 مرجع نفسه ص 62

 4 بحوث االستشراق و اللغة ص 122
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في  ضاد  لى ال قد رمزوا إ ية ، ف تأثرهم بالعرب ترة  في ف و يقول "برجشتراسر " أما االسبان 

في  ية بحر فاظ العرب من أل ستعاروه  ما ا صوت م هذا ال ضمنت   تي ت مات ال حو   ldالكل ن

alcalde لقاضي" ."ا 

ية اي بتعريب  ئدة انحراف ظاء زا أما "كانتينو " فانه يقول " أن النطق القديم كان )ظ ل ( أي 

سان  طرف اللسان ظن من الثنايا كما في النطق بالظاء و بأن بجري النفس ال من الطرف الل

 .1فقط بل من جانبيه أيضا "

حروف كما تحدث "برجشتراسر " عن العالقة بين العربية و الساميا بين  لة  فأجرى مقاب ت ،

اللغات السامية كلها ،ذالك لإلجابة عن ما اذا كانت الحروف تنطق في اللغة العربية في عهد 

ستنتج  سامية األصلية و ا غة ال في عهد الل "الخليل بن أحمد " و " سيبويه " كما كانت تنطق 

ية أ سين( الجنب ية و )ال في العرب سينا(  صارت ) سامية  شين ( بال صارت أن )ال شرجية  و ال

 )شينا(.

صفه  لذي ي سين( ا قول أن مخرج )ال كن ال عربيتين يم شين ( ال سين و ال أن طبيعة النطق )بال

ما  عروف إ ها الم عة نطق فق لطبي يا " موا فق الثنا سان و طرف الل بين  ما  نه " م سه بأ سيبو

من وسط هو  ياء( و  جيم و ال سيبويه" يجعل مخرجها مخرج )ال لف "ف شأنها مخت  )الشين( ف

تي  شين ال اللسان بينه و بين الحنك األعلى " و لعل هذا اقرب إلىأن يكون صوتا جنبيا اآلن ال

سط  من و ليس  نك و  من الح صلب  سم ال حو الق سان ن طرف الل فع  كون بر يوم تت ها ال نعرف

 اللسان ، و هذا دليل وحده غير كاف للجزم بأن )الشين ( جانبية في إحدى مراحلها :

ية و  أن الصوت الذي يقابل -أ في المهر ما  صرة )ك ية المعا )الشين( العربية في العربية الجنوب

سند و   szأي ما كان أصله sالسقطرية ( و هو  بة بالم ية المكتو ية الجنوب هذا   sفي العرب و 

صوت جانبي كما مر ووجدوه يوحى باألصل العربي الجنوبي القديم و بما يقابله من العربية 

 .2الشمالية

لى )( في Sان ) حول إ ها lالبابلية المتوسطة و المتأخرة تت لك  (t)( و إذا ولي   utalduمن ذا

ما يخلص   iktasdu بدال من  لدة(  ) وصلوا( و في العربية قد يكون في كلمتي )قشدة( و )ق

                                                           

 1 جان كانتينو ، دروس في علم أصوات العربية ترجمة صالح اقرمادي تونس 2166ص56
رن دراسة في األصوات العربية و صرفها و نحوها على ضوء اللغات رمزي منير بعلبكي فقه المقا 2

 212ص 2111دار العلم للماليين  العلم لبنان 2السامية ط
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حت  قد جن قت  ها و اب له من حرف االسباني  بل ال لة ق ظاهرة مماث لى  بد ع من الز سمن  به ال

 لصوامت الصفيرية غير المطبقة ، او انها غيرت اثنين منها .العربية اذن الى تغيير ا

سامي s( فصار في فترة الحقة يميزه عن )sو ابقت على الثالت اي ) طق ال صلها الن ( التي ا

 .1األصلي و بين النطق الحالي للشين

لذي  من االستعالء ا نوع  ية  غة العرب و قد تحدث برجشتراسر عن مسألة اإلطباق بأنه في الل

في الحلق و هو ا ما  لص  لك تق لى ذا يراد ع من الحنك و  يه  ما يل حو  سان ن لرفع أقصى الل

يادة  صتها ز شة و خا عدا الحب ما  ية  ية و االرم أقصى الفم و هو سائد في كل اللهجات العرب

 صوت كالهمز إلى الحروف المطبقة .

ضعهن انطبق سانك موا سانك  قال فيه "سيبويه" الحروف المطبقة و هي التي إذا وضعت ل ل

بين  ما  سانك فالصوت محصور في في مواضعهن إلى ما حاذى الحنك األعلى فإذا وضعت ل

 .2اللسان في الحنك إلى موضع الحروف و هي الصاد و الضاد و الطاء ز الظاء

لو  و عرف "ابن جني " اإلطباق بقوله " أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك األعلى مطبقا له و 

كالم ألنه ال اإلطباق لصارت الظاء د من ال ضاد  اال و الصاد سينا و الظاء ذاال و لخرجت ال

 .3ليس من موضعها شيء غيرها تزول الضاد ، إذاأعدمتاإلطباقإليه

ية  جيم القاهر يد أن ال ية الفصحى ب غة العرب و يالحظ ان الكاف ليس لها نظير مجهور في الل

نا أن  التي يرمز لها برمز ) ( من الخط الفارسي هي النظير المجهور للكاف ، كما سبق ذكر

 الجيم القاهرية موجودة في اللغة السامية كالعبرية و السريانية و الحبشية .

صوال مطردة و  قديما أ سمى  نت ت ها كا صوتية بأن قوانين ال لى ال سر " إ طرق "برجشترا و ت

غة  في الل فاء (  سامية األم صارت ) من ال مة ، وجدت  في أي كل مثال  معناها إن كل )باء ( 

 العربية بغير استثناء و التغييرات المطردة منها المطلقة و منها المقيدة بشروط.

حروف  ومن بين العلل التي أدتإلى التبادالت الصوتية القانونية و هي أن األكادية فقدت كل ال

ثم  سومريون ،  الحلقية )كالعين ، والحاء (و سبب ذالك أن العراق كان يسكنه في أ,ل وقت ال

نت  دخله قوم من ما كا هم و ل غة ل ساميين ل السامين و امتزجوا بأهله فاتخذ السومريون لغة ال

                                                           

 1 مرجع نفسه ص 172 

 2 االصوات اللغوية ص 172 

 3 مرجع نفسه ص 172 
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الحروف الحلقية غير معروفة ،لم ينطقوا بها في اللغة السامية أيضا ، بل أهملوها فتالشت ، 

لل  هم ع من أ هي  تين و  تزاج اللغ هي ام و ال توجد في اللغة االكدية التي نشأت هكذا فالعلة 

م غات عا ير الل هل تغ عض أ ية أن ب غة العرب لك الل ثال ذا صر م هو ذوق الع خرى  لة أ ة ، ع

 القاهرة كان استخشن النطق القاف و استغلظه فأبدله بالهمزة .

سائر  حدة على  غة الوا تابعين لل إن القوانين الصوتية هي التي تعبر عن عالقة بين جانبين مت

جات حدى الله في ا صوتيا  طورا  جد ت قد ن جات ف غات أو الله جة  الل في له جد  حين ال ن في 

ساني  غوي اإلن شاط الل نواع الن أخرى ليس معنى أنها قوانين أيأنها البد أن تطبق على سائر أ

 1، فهي ليست قوانين عامة

كان و  عن الم ظر  طع الن ما بق صدق دائ ية ت لوم الطبيع في الع قوانين  مثال أن ال لوم  فمن المع

معينة ، سوف يحلل الماء إلى األكسجين و  الزمان ، فالتيار الكهربائي إذا وقع تحت ظروف

عض  بأ ب ضاإن نتن ستطاعتنا أي في ا كون  سوف ي هيدروجين في أي مكان و في أي زمان و 

قط  بئ ف ها تن خواص أن هده ال ها  ليس ل النتائج األخرى إلى حد معين أما القوانين األصوات ف

نة ،  من حيث الزمان و عن مقدار معين من اإلطراء في التطورات السابقة في حدود معي و 

كذا  غة  كذا و ل قرة  المكان أيأنها تشير إلىأن صوتا معينا قد تطور إلى صوت أخر بذاته في ف

 .2تحت ظروف معينة و محددة تحديدا دقيقا

حروف  نحدث "برجتشراسر " عن الماثلة الصوتية أواإلدغام فهو يرى انه كثيرا ما تشابهت 

شابه هذا الت ببعض و أن  حروف ، و  الكلمة ، بعضها  بدال ال سببت إ تي  مل ال هم العوا من أ

من  قارب بعضها  ما تت يرا  توالي األزمان كث معنى التشابه و التماثل أن حروف الكلمة مع ال

ير أن  ما ، غ عرب إدغا قدماء ال سماه  ما  ير ل شابه نظ هذا الت شابه و  طق و تت في الن عض  ب

غام التشابه و اإلدغام قد اشتركا في بعض المعاني و اختلفا ف نى اإلد ي بعضها و ذالك أن مع

 ، النطق بالصوتين صوتا واحدا مع زيادة زمنه.

                                                           

 1 علم األصوات ص 77
م ص  2175شير ط مكتبة الشباب ستيفن اولمان ،دور الكلمة في اللغة ، ترجمة و تعليق كمال محمد ب 2

292. 
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نواع  بادل أ مدبر و مت بل و  ىإلى مقا و ينقسم التشابه إلى كلي و جزئي و ينقسم من جهة أخر

في  ير  قد تتغ حروف ف ير ال قدار التغ بع م فاوت ت لم األصوات وجدنا تت من وجهه ع شابه  الت

 الحرف صفة واحدة فقط.

قد  و لى المخرج و  لك إ عدى ذا بل يت قد ال يقتصر التغير في الحرف على الصفة أو صفتين 

يصيب التغير المخرج و الصفات معا و هذه التشابهات كلها مطردة و منها اتفاقية ال تحصل 

 إال في بعض الكلمات.

ع تاء االفت صوات و في العربية و العبرية و اآلرامية تتأثر "تاء" الصيغة االنعكاسية "  ال" بأ

لك  الصفير المفخمة أو المهجورة ، التي تبادلت معها األمكنة فتنقلب "طاء" او "داال" مثال ذا

 .1في العربية : اصتبغ ،اصطبغ /اضتجع ،اضطجع /ارتجر،ازدجر

عين  كون  حين ت لى "دال"  مة إ ما للكل و تشترك السامية الغربية في قلب "التاء" إذا كانت ال 

قد باء " و  مة "  صاال  الكل تاء ات باء بال ها ال صل في تي تت صيغ ال في ال لك أوال ، و  حدث ذا

 .2مباشرا

عده المجهور  ما ب حي ، الصوت المهموس ب طق ال في الن تأثر  سامية ، ي غات ال كل الل و في 

كذالك  له و  فيجهر و كذالك العكس ، اذ يتأثر الصوت المجهور بما بعده المهموس فيهمس مث

ما تتأثر النون في النطق ، بأ ميم " ب تأثر "ال ما ت ميم ك لى  حول ا عدها فتت صوات الشفة التي ب

 .3بعدها من األصوات األسنانية فتتحول الى )النون(

برغوث و   parosو في العربية القديمة تتحول )ب( قبل )الراء( الى )ب( في كلمة العبرية 

 .4زراطصراط ،’كثيرا ما نقرأ على علم التجويد القران عن تبادالت مثل : سراط 

فق مفخما ،  قالب المر ثة ، اال ان ية الحدي ال نذكر هنا من االنقلبات العديدة في اللهجات العرب

 .5درب  darb/darb"ثور" و فيها كذالك   tor/torبسبب  "الراء" ففي لهجة سوريا : 

                                                           

 1 فقه اللغات السامية ص 56
 2 مرجع نفسه ص 56

 3 فقه اللغات السامية ص 57 

 4 فقه اللغات السامية ص 59 

 5 مرجع نفسه ص 59
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مة  يا فالكب بي افرق شمال عر في  كذالك  قدمي  شكله الت في  جد  لة يو من الممثا نوع  هذا ال و 

مراكش :  شمال  في  صبحت   مة "روث" ا ية القدي يت"  rutt العرب مة "عفر كذلك كل ، و 

 .1أصبحت في تونس ، "عفريط"

من "دال"  ها  ما قبل مع  ما ،  ماثال تا عال" ت تاء االفت ثل " مة تتما طاء" و في العربية القدي او "

دائمــا ، و مــن "ذال " او "صــاد" او "ضــاد " غالبــا كاألمثلــة التاليــة : ادراك ،ادرك ،اذكــر 

 .2،اضتجع ،اضجع ، اصتبر ، اصبر

سية محضة ، نظيرة الخطأ / المخالفة الصوتية : 2 ته نف خالف عل سر ان الت قول برجشترا ي

لذي أرادو و في النطق فانا نرى  الناس كثيرا ما يخطئون في النطق و يلفظو ن بشيء غير ا

طق  بل الن لنفس يوجد ق لبعض االن ا شبيهة ببعضها ا حروف  عث  أكثر ما يكون هذا اذا تتاب

 بكلمة تصورات الحركات االزمة على ترتيبها و يصعب عليها اعادة تصور بعينه.

ية  لة محتو طق جم في ن بعد حصوله بمدة قصيرة ،و من هنا ينشأ الخطأ ، ادا اسرع االنسان 

 كلمات تتكرر و تتابع فيها الحروف المتشابهة. على

 و التخالف نوعان :

صل : لى  منف هو ع فان و  يه الحر جاوز ف ما ت صل  فارق و مت حرفين  بين  كان  ما  هو  و 

في  مدغمان  يان ،  مثالن متتال فان  هو حر شدد  حرف الم شددة و ال حروف الم األخص في ال

نون حرف واحد و هناك نوع من تخالف الحروف المشددة و ه لى  ها ا و بقلب أول حرف من

 و هو األكثر وقوعا.

ــوي " ــد اللغ ــي brosnahanو يؤك ــة ف ــاهرة المخالف ــق ظ ــد تحقي ــات تعتم ــة اللغ " ان أكثري

لة  قا لحا طق ،و تحقي األصوات األنفية والترددية ، كاالم و الميم و النون و الراء ، تيسيرا للن

هذه  ضوء  في  كن  مي ، و يم يار الكال في الت سجام  مل االن من عوا ير  سير الكث ظاهرة تف ال

 .3االبداء و االعالل التي تطفو على سطح بعض الوحدات اللغوية

                                                           

 1 مرجعاللغات السامية  59

 2 مرجع نفسه ص 51

 3 األصوات الغوية ص 112



 لدراسة الصوتية والصرفية                                                                                             الفصــل  الثاني                                                         ا
 

 
22 

من األصوات االضافية او األصوات  شابهان  ان المخالفة ال تتم اال حين يتجاوز صوتان مت

 . 1الرخوة

بين األ يان  صوات و يسجل الدكتور "ابراهيم انس " ان المخالفة قد تكون في النادر من األح

 .2الشديدة و يسمى هذا التغاير المجاورة

و القدماء استقلوا التضعيف و رأوا في تحقيق جهدا كبيرا ،فمالوا الى ابدال الصوت المضعف 

عودة  بأحد األصوات الصائتة ، لسهولتها و يسرها في تحقيق ذالك لصعوبة ارتفاع اللسان و ال

 .3نفسه ثانيةالى نفس النقطة في اللحظة ذاتها النتاج الصوت 

تأخير اي ان  قديم و ال هو الت خر و  ير ا نه تغ كاني بأ لب الم عن المق سر "  حدث "برجشترا و ت

في  يب الحركات  ير ترت ته ان يتغ نه و عل يؤخر مكا خر  قدم , و ا مة ي حروف الكل حرفا من ال

صورة  فت بال ما اختل التصورات االسهل من تغيرها الموجب للتخالف ، و اللغة العربية كثيرا 

ية  غة العرب قدت الل للكلمة ،مع الصورة الجديدة اي التي طرأ عليها التقديم و التأخير و احيانا ف

غة  في الل جدا  يدة  تأخير عد قديم و ال لة الت قط و أمث االصلية و حافظت على الصورة الجديدة ف

 العربية .

صل اال تي ال تح ظاهر ال من م شروطة اي  صوتية الم ظواهر ال من ال كاني  لب الم في ان الق  

في  ية  مواضيع بعينها فال تكسب صفة االلزام ، وحد القلب المكاني تغيير موضع الوحدة اللغو

لب  ظاهرة الق مع ان  مات  مة او كل طع و الكل ته الصوت و المق قع تح ميم ي التعاقب و هذا التع

ها  شئة عن مات النا من الكل يرا  فان كث مات  فظ الكل المكاني غالبا ما تقع عن طريق الخطأ في ل

عن ي لوب  نه مق لراجح ا نيس" و ا لك "ا نه ، و ذا شق م جدر في نه  جرد م قد ي دخل في اللغة و 

لب  قد تق ضا و  له "جذب"  اي "يئس " فقد جرد منه ذر ثالثي نقع على مشتقاته في معجم و مث

ضمحل"  لك ان "ا من ذا جزم باالصل و  سهل ال ها في ها غير شق من كلمة عن األخرى و ال ين

ــوب عــن " اضــمحل " و  لــيس العكــس ألنهــم لــم يقولــوا "امضــحالل" بــل اســتعملوا مقل

ظاهرة  من  ية  فادت العرب قد ا مر ف من ا كن  ما ي سكين "و مه بن ال به " ا ما ن "االضمحالل" ك

صيغتين  تي وردت ب مات ال القلب المكاني فجعلها احدى وسائلها في التوليد األلفاظ كما في الكل

                                                           

 1 االصوات اللغوية ص 110

 2 المرجع نفسه ص 110

 3 المرجع نفسه ص 110
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ية احدهما منصوبة و االخرى مهموزة نحو " شاكي ال ست العرب سالح " و لي شائك ال سالح و 

نة  تدل المقار بدعا في الظاهرة القلب فأخواتها الساميات جميعا عرفت هذه الظاهرة ايضا كما 

 .1فيما بينها

سوو  قووس ،ق في ال لواو"  صفير و "ا بين صوا ال و في العربية يحدث القلب المكاني و غيره 

سين"  بين "ال لب  حدث الق ما ي فة ك سي بالمخال مات ،ق في الكل شفوية  ية و ال و االصوات الغار

ية  مة الالتن ثل الكل حدث   ESCERCITUDاالجنبية مثل :االسكندر ، االسكندر ، وم سر و ي عك

  .2القلب المكاني كذالك في كلمة "المرء " بعكس "أمراء "

في  عة  بين األصوات المائ شملة( SINLAو في العبرية يحدث القلب المكاني ، (SALNA   ما ك

 .3يحدث بين الصوت المائع و الحركة

اشــار "برجشتراســر" الــى التغييــر االتفــاقي لالصــوات و يــرى انــه مــن التغيــرات االتفاقيــة 

قد  يه المخرج و  لب ف للحروف ما ينقلب فيه صفة واحدة ، و هناك ما انقلب فيه صفتان ما انق

 ة مطرد.يوجد بين التغيرات الحروف ، ما ظاهره اتفاقي و هو في الحقيق

عن  لزاي المرفق حيث يتخلى  لى صوت ا حول ا عده فيت لدال ب صاد بصوت ا ثأتر صوت ال

ية  في اللهجات العرب يل  صفة التفخيم ليناسب مع الدال المرفقة بعده و قد حدث مثل هذا التحو

عدها  لدال و ب صاد بصوت ا تأثرت ال صدق" حيث  مة "ي في كل يزدق"  القديمة ،و ذلك مثل " 

 .4ظيرتها المرفق و هو الزايفتحولت الصاد ن

حف" و  في "يز قولهم  لك  لة ذ من امث نا( و  ساكنة )نو ميم( ال حول )ال صور يت عض ال في ب

"يسحف" حيث تأثرت )الزاي( و هو صوت مجهور ، بصوت )الحاء( المهموس بعدها فقبلت 

 .5)الزاي( المجهورة الى نظيرها المهموس و هو )السين( ليتناسب و )الحاء(

كاف( و قد ذكر ا لنحويون العرب ان )الكاف( التي بين )الجيم( و )الكاف( و )الجيم( التي )كال

سامية ،  غات ال سائر الل في  صامت  و )الجيم( التي )كالشين ( و نرى ان الثانية تقارب نطق ال

هذا  صفور" ل بن ع يد" و "ا بن در من "ا كل  كره  لذي ذ ثل ا لرأي ان الم هذا ا في  ضدنا  ويع

                                                           

 1 فقه العربية المقارن ص 91

 2 فقه اللغات السامية ص 92

 3 فقه اللغات السامية ص 92

 4 حسام بهنساوي علم االصوات ص 122

 5 مرجع نفسه ص 122
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من )الصوت هو "كمل " اي " ها  به بقرب كاف كتا لى ان Gجمل" بال سر " ا شار "برجشترا ( ا

هي ) ل.ر.ن.م.( و  صوتية المحصة و  حروف ال هي نوعان ال هناك اصوات كثيرة التغير و 

 حروف )اللين ، و الهمز.(

ناك  ياءا( و ه لواو(او ) جال )ا مز باالب حدف اله ما ي فهو يرى ان أحوال الهمز متنوعة فكثيرا 

ه اذا وقع همزتان في اول مقطعين متتاليين خففت الثانية و هو قسمان و منه نوع اخر و هو ان

مزة  من اله ما تركب مقطعة األول  نه  قط و م مزة المتحركة ف من اله ما يكون مقطعه األول 

هذه  مد  المتحركة و الحرف الساكن ،و ان الهمزة تحذف اذا وقعت هي ساكنة بعد الحركة مع 

 الحركة .

ها وأما الهمزة بين   مد ، فان حرف  حرك او  حرف مت عد  الحركتين ،يعني الهمزة المتحركة ،ب

يت  تين فق بين فتح عت  لواو( و اذا وق ياء ( او )ا بدل )بال نت ت بعد الكسرة والضمة او قبلها :كا

 على حالها في االلمام العادي .

صلها في خاص )االمالالتعريف( فأ سبب  ية ل كل الهجات العرب في  ها و مما حذف فيه الهمزة 

كالم  في وسط ال سقطوها  ظهر )ال( بهمزة القطع ،غيرانهم سلكوا فيها مسلك الهمزة وصل فأ

 و ثبوتها في االبداء فقط .

من األصول  صل  ها ا "تأتي الهمزة المحققة بعد الحركة ، في كثير من اللغات السامية على ان

ما و الكلمة الالتنية مثل )رأس و بئر و يأكل (  و في البابية األشورية ن مزة دائ هذه اله ترك 

 .ekul ; nesuيعوض  عنها بعد الحركة قبلها مثل 

ها تركت  مة غير أن و على العكس من ذالك بقيت الهمزة المحققة بعد الحركة في العربية القدي

 .1في الهجة مكة 

في  حدث  قد  بدو  "تحاول أصوات المد ان تقلل من وحدة االنفجار او هي تلغيه تاما و هو ما ي

ثم  لهجات سقوط  لى ال ها ا أهل الحجاز فكان ان ادى وجود الهمزة بين صوتي مد قصيرين ب

 . 2تتبع ذالك ان اتحد صوتا المد القصيران المتماثالن فصار صوت مد طويال بسيطا واحدا

                                                           

 1 فقه الغات السامية ص 02
ثقافية و غالب فاضل المطلبي في األصوات اللغوية ، دراسة في أصوات العربية د ط دائرة شؤون ال 2

 2942م ص  2190النشر العراق 
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تان  "ان الهمزة تضعف ضعفا شديدا تتحول أثره الى نصف مد ، و يتم ذالك اذا تجاوزت همز

م نت اله ياء ( متحركتان ، و كا ها ) بدل من نه ت سكون فأ صلها ال ها مكسورة و أ ية من زة الثان

خالصة في القراءة من خفف الهمزة نحو ) أئمة ( أصلها السكون ألن جمع )امام( على أفعل 

 .1و أصله )أامة ( ثم اعال االدغام و القاء حركة في التليين.

من لو القيت حركة الهمزة التي قبلها ألنقلبت و صارت همزة ، و ل ير  و انقلبت لخرج كالم كث

لى  مزات ع هذه اله فت  لو خف فاء (  شاء ، وااءة ، و حد كالمهم و الخارج كان من الحد مثل )

 .2جيأل.و الخبء ، للزم ، ان يقال )سأزيد و اناء عدوك(

قول :  صلتين ت تين منف في كلم حدة و  مة وا في كل عدها  مزة ب فت اله ير اذا خف لف ال تغ " األ

و مســاءك ( فــال تلقــي حركتهمــا فــي الموضــعين علــى األلــف كمــا تلقــي  )اضــربا ،اباهمــا ،

 .3حركتهما على الياء ، و الواو ، واذا كنتا لغير مد في االتصال و االنفصال"

يشــير "برجشتراســر " الــى مســألة )الــواو ، و اليــاء ( فيقــول "قــد ميــز قــدماء العــرب هــذين 

خر صوهما بم ية ، خص حروف الهجائ سائر ال من  حرفين  سموه ال ندهم و  لف ع هو األ ج و 

طق  باألحرى أوضاع أعضاء الن ياء او  لواو و ال طق ا بالجوف ،و يرى "برجشتراسر " ان ن

ياء  لواو و ال الخاصة بنقطها ، مطابق لتلك الخاصة بنطق الضمة و الكسرة مطابقة تامة فنعد ا

قا بت فر ير ان نث صامتة غ حروف ال بين ال صائتة ال  حروف ال كات او ال لواو  بين الحر بين ا

حروف  من  طع يتركب  والضمة ، و بين الياء و الكسرة من جهة بنية مقطع الكلمة ، فان المق

عداه  ما  طع ، و  سميه بمركز المق ثأتير ن شدها  ها ، و ا من باقي يؤثر على السمع احدهما أ:ثر 

فا  كة ، اي حر حاالت حر ثر ال كون أك طع ي كز المق طع ، و مر فا المق عو طر حروف  من ال

من صائتا  فا  صامتة ، او حر حروف ال من ال ضا  صوتيا مح فا  نا حر كون احيا قد ي نه  يد ا ب

سرة و  سميها ضمة او ك طع ن حروف الصفير او غيرهما ، فالواو والياء اذا كانت مركزا للمق

عين  سها  في نف فالواو  ياء  سميها واو او  طع ن فا للمق بالعكس اطا كانت الضمة او الكسرة طر

 الكسرة". الضمة و الياء نفسها عين

 الواو و الياء يسهل اتحادهما بالحركات الى حركة واحدة ممدودة فاالتحاد  نوعان :

                                                           

 1 في األصوات اللغوية ص 171
تحقيق و تعليق عوض بن احمد  0ابي حسن بن احمد عبد الغفار الفارسي التعليقة على كتاب سييويه ج 2

 2100هـ /2025مكتبة االسكندرية 2القوزي د

 3 المرجع نفسه ص 09
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 االتحاد )الواواو الياء الساكنة مع ضمة او كسرة سابقة لها (  النوع األول :

ياء  النوع الثاني : لواو او ال حذف ا مع  ها  ية ل هو اتحاد الحركة ) الواو او الياء بالحركة التال

نت  ما اذا كا ها انه ساكن و من حرف ال عد  تا ب حذفنا اذا وقع ها :  بات من ما انقتال سها ( و له نف

لواو(  بت )ا سم و قل ية اال عض ابن عل و ب ية اف من ابن ير  في كث ياء (  صارت ) عل  )األم( الف

 كل الحاالت التي وقعت فيها ساكنة قبل ياء او المتحركة بعد الكسرة . )الياء( ايضا في

شئة  كات و من بع للحر صوات توا ياء أ لواو و ال لف و ا صوات األ لى ان ا بن جني" ا هب "ا ذ

شبعة  سرة م ياء ك شبعة و ال حة م عنها و ان الحركات اوائل لها و أجزاء منها . و ان األلف فت

حرف  و الواو ضمة مشبعة و يؤكد ذالك لى  لوزن ا مة ا في اقا جت  عندك ان عرب ربما احتا

عدها  من ب لد  سرة فتتو شبع الك عدها األلف و ت من ب مجتلب من لفظ البيت فتشبع الفتحة فيتولد 

 .1ياء و تشبع الضمة فتتولد من بعدها واوا

ساكنة نت ال ياء و ان كا شبهها بال حوه ل  قبلت األلف )الواو( )الياء( في "رياض" و "جبال" و ن

ياء هي ) تي  في "رياض" و iكما قبلت )الياء( و "يوحل" )الواو( ال لب  لى الق ساكنة ع ( و ان 

 .2"جبال " أجود منه في أبدلت "ييجل" بمكان الكسرة

بدل  حد اي الزموا  لواو قال "سيبويه " فلما كان ذالك من كالمهم ألزموا البدل ما قلب في الوا من ا ياء  ال

 .3الواحدة في جميع ما الياء من الواو في

من  لة  مزة مبد ئل" و اله من "فعا عل  عين الف هي  كه"  كان جمع "حيا نك" اذا  الواو في " حوا

من )األلف(  بدل  تي ت لواو( ال هي )ا كه "  كان جمع " حيا األلف "الفعالة" و في "حوائك "اذا 

 .4فاعل في مثل "ضوارب" و الهمزة فيها بدل من الواو التي هي عين الفعل

ما ان عصي و عني" "قلبت )الواو( ف ها ك ي "صوم" )ياء( لقربها من طرف و انضمام ما قبل

شتبه  هو م لالم ( ف نه )ا تل م كن مع لم ي ــ)صيم( و ان  ظاك ف ياءين( ل يه ) لواوان( ف لت )ا قب

من  عدت  ها اذا ب في "عصي" و ان سرها  نه كك فاء( م بالمعتل االم . الدليل على ذالك كسر )ال

                                                           

 1 في األصوات اللغوية ص 99
 5أحمد عبد الغفار الفارسي تحقيق عوض بن حمد القوزي تعليق كتاب سيبويه ج ابو علي الحسن بن 2
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لواو الطرف بحرف اخر غير االم لم تع لب ا ل فمن القال "صيم " لم يقل اال "الصوام" و لم يق

 ".  1فيه ياء

حو  ية ن نت ثان ياء اذا كا لة اي ال من ع ية  نت ثان حول اذا كا ما ارادوا ان ت سيبويه" قان قال "

ياء(  لب ) لك اي : ق كان ذا له "ف ها و قو تي قبل ضمة ال الطوبي و قوله "من علة اي من اجل ال

 التقوى" و شروى".)واوا( في "الطوبي " و "

 

ــل :  ــاء( مث ــن كســرة او )ي ــا م ــا قبله ــأثير م ــاء( ب ــواو( )الي ــب )ال ــة تقل ــة القديم ــي العربي و ف

ياء(  سبب )ال سرة ب صمة ك لب ال رضو/رضي، ايوام /ايام و على العكس من ذالك يندر ان تنق

حول الصوت المركب ) قد تت ية yaالتالية مثل ، عيون /عيون/ و  في معظم اللهجات العرب  )

 2( ال غيرi( و غالبا ما يتحول ابعد من ذالك الى )yiالحديثة الى )

بع  سم الرا في الق يشير "برجشتراسر" الى ان "الزمخشري" و هو أشهر علماء النحو قد أورد 

من األسماء  من كتاب " المفصل " لما سماه المشترك و هو ما يشترك فيه سائر أجزاء الكالم 

 و يقرب مما نسميه بخث األصوات  و األفعال و الحروف اي األدوات

باب  غام و  في االد باب  مز و  يف اله و من ابوابه مما يخص الحروف الصامتة باب في التخف

 في االعتالل اي في )الواو و الياء ( و بابان في زيادة الحروف وفي ابدال الحروف.

ها المقصور يرى ان من صائتة " و  حروف ال ها يشير "برجشتراسر" الى الحركات " ال ة و من

 الممدودوة و ان لحركات الممدودة يشار اليها بحرف المد.

نوح ) حدة  فرق Aو لهذا السبب يرمز للحركة المقصورة و الممدودة باشارة وا حة و ال ن ( للفت

 ( .àبين الممدود منها او المقصور اال بخط أفقي فوقها نحو )

خرج ا لى يعرف "دنيال جونز" الحركات بأنها "أصوات مجهورة و ي ها ع طق ل ند الن هواء ع ل

شــكل مســتمر مــن البلعــوم و الفــم دون ان يتعــرض لتــدخل األعضــاء الصــوتية تــدخال يمنــع 

 .3خروجه او يسبب فيه احتكاك مسموعا

                                                           

 1 التعليق على كتاب سيبويه ص 01

 2 فقه اللغات السامة ص 66

 3 حسام بهنساوي علم االصوات ص 221
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شياء  عدوا الحركات ا قد  ها ف قة ب ية االئ نوا بالحركات العنا و ان علماء العربيى القدامى لم يع

ه بع ل هي ت صامتة ف صوات ال عرض لال ضة ت مات عار صول الكل ها فأ ستقلة مثل ست م ا و لي

عنــدهم مكونــة مــن األصــوات الصــمتة و هــذه األصــوات هــي  االســاس امــا الحركــات فهــي 

 .1أصوات من شأنها ان تعدل الصيغة او الوزن فقط

حدوث اي صوت  ند  هز ع صوتية ت تار ال نى ان األو أصوات العلة أصوات مهجورة كلها بمع

في  منها و ان كان الدكتور "أيوب " يزعم ان هناك حركات مهموسة فيقول اشتؤك " "جونز" 

طق  ند الن تعريف الحركة ان تكون مهجورة و سبب هذا الشرط ان الحركة صوت ال تتدخل ع

لى  سموعا ـ و ع كا م حدث احتكا تدخال ال ي تدخل  لى االطالق او ت يا ع طق العل به أعضاء الن

م صوتية ل تار ال تدخل األو خارج دون ذالك فلوال الجهر الذي هو  لى ال لرئتين ا من ا هواء  ر ال

 .2تدخل يذكر ، تماما كما يحدث عند الزفير

( و الكسرة اي aيشير "برجشتراسر " الى عدد الحركات بأنها في العربية ثالثة الفتحة الى )

(i( و الضــمة )u ــات ــق الحرك ــة تواف ــة العربي ــي اللغ ــودة ف ــدودة الموج ــات المم ( و الحرك

هي )الموجودة في اللغات الس عة  مدودة راب ها حركة م كان ل غة  ( و éامية األم ، غير ان الل

هذا àهذه الحركة صارت ) ثالث و  تان ال  هي حرك ما المقصورة ف صيحة ا ( في العربية الف

حة  ما الفت قط ، ه تان مقصورتان ف ها حرك يوجد في سائر اللغات السامية غير ان الحبشية في

 المقابلة الكسرة الضمة .( eالمقابلة للفتحة العربية و الــ)

لك  من ذ كد  ستطيع ان نتأ "تختلف الحركات في عددها من اللغة الى أخرى اهتالفا كبيرا و ت

سوف  ية و  حين تحاول المقارنة بين الحركات اللغة العربية مثال مع الحركات اللغة االنجليز

ست اذا  ثالث او  ية  غة العرب في الل سية  خذت القصر و يتبين لك حينئذ ان الحركات األسا ات

 ". 3الطول في الحسبان

ياء و  هي األلف و ال لين و  مد و ال حروف ال غاض  يقول "ابن جني " : اعلم ان الحركات اب

ضمة  سرة و ال الواو فكما ان هذه الحروف ثالثة ، فكدالك الحركات ثالث و هي الفتحة و الك

                                                           

 1 حسام بهنساوي علم االصوات ص 212

 2 رمضان عبد التواب مدخل الى علم اللغة ص 11

 3 كمال بشر علم االصوات د ط دار غريب للكباعة و النشر القاهرة 1444 ص 111
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ك قد  لوا و  سمون فالفتحة بعض األلف و الكسرة بعض الياء و الضمة بعض ا يون ي ان النحو

لك  في ذ كانو  الفتحة األلف الصغيرة و الكسرة الياء الصغيرة و الضمة الواو الصغيرة و قد 

بين  خرى و  تارة ا قة  تارة و مرف ترد مفخمة  عن طريق مستقيمة " و لكن هذه الحركات قد 

 .1التفخيم و الترقيق تارة ثانية 

لة ختى االن كما ان اللغة العربية الزالت تستخدم الحروف الل ها الطوي ينة ضمن نظام حركات

 .2كما انها تستخدمها في كتابة العبرية الحديثة غير المشكلة لتسهيل قراءتها 

غين  يقول "برجشتراسر " ان الكسرة و الضمة كانت حرفين انتقاليين فهما حركتان ناقصان 

صامتة  حروف ال تابع لل بل صوتها  بت  لوم ثا فرق مع ما  ليس بينه ية معنيتين  سابقة و التال ال

يون  كره النحو ها ذ سرة في بين الك نه توجد حركة متوسطة  لهما في كلمة و هناك من يقول ا

جة  ية الدرا عض اللهجات العرب في ب نه  يرى ا هو  بالعكس و  ضمة او  سرة بال من اشمام الك

ناء  بل اث بت  قائم ثا ير مخرج  فذظان بغ ما تل يرا  ضمة كث سرة و ال شام او الك جة ال ثل : له م

ما ال ا تالي فه حرف ال خرج ال لى م ما ا سابق له حرف ال خرج ال من م طق  ضاء الن قال أع نت

( بــل انــواع مــن الصــوت مضــطربة مبهمــة ثــؤتر علــى كيفيتهــا uكســرة و ال ضــمة و ال )

نى  فة  مع عدد الحركات المتخال نا ان  من ه مة و يتضح  ناء الكل ها و ب جاورة ل الحروف الم

ك نرى ان الحر نا  قا فا فة ال نط عض ووظي في ب ضمة  قارب ال نت ت ية كا صة االنتقال ة الناق

 الحاالت و الكسرة في بعضها .

لى  قون ع ما يطل سع" ك عة المت صوت ال سم " حة ا صوت الفت لى  صوات ع ماء األ لق عل يط

صيب  ما ي ية في له اهم سيم  هذا التق ضيقة" و  لة ال صوات الع صوتي الضمة و الكسرة اسم "ا

له هذه األصوات كلها من تطور او تغير ا جري مث ضمة ي صيب ال ما ي ذ انه من المالحظ ان 

ست  لك لي لى ذا ضيقة و ع لة ال من االصوات الع في الغالب على الصوت الكسرة ، الن كال 

لك  حدة و ذا صيلة وا من ف ما  بل ه ية  تب العرب الضمة عدوة للكسرة كما يتردد في بعض الك

                                                           

 1 حسام بهنساوي علم االصوات ص 211
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له سرة و  ضمة و الك سيما لل عد ق لذي ي حة ا صوت الفت منم  كس  لى ع مه  ع ظواهر و اخكا

 .1الخاصة

سرة و  بين الك قة  ناك عال كو ان ه ية و ادر ماء العرب عض عل قة ب لك العال لى ت طن ا قد ف و 

من  ضيه  الضمة و بين ياء المد و واوه كذالك و في هذه يقول " ابن درستوية" كل ما كان ما

حروف ال من  تة  ية و ال ثال كن ثان حروف األفعال الثالتية فعلت بفتح العين ، و لم ي لين و ال 

نا " )ضرب /  سرها كقول عل" بك عين و " يف ضم ال الحلق و فانه يجوز في مستقبله "يفعل " ب

 .2يضرب( )شكر / يشكر ( و ليس احدهما اولى من االخر و ال عند العرب اال االستحسان

ها  شبها ل مدودة ت حة الم طق الفت نوع ن هو ت لة نوعان : االول :  و يرى برجشتراسر ان االما

حروف المجاورة لها ، و بسلئر حركات الكلمة و الجنس و التاني :و هو اهم الجنسين فهو بال

 امالة ماال داعي االمالته في الحروف المجاورة للفتحة الممالة و ال في سائر حركات الكلمة 

حة  ما فت ية فا سياقة معن حاالت  في ال نالحظ ان اللهجات ما كنت باالمالة في كل االحوال بل 

لذلك الى كسر ني ان  ما يع ة مثال جاءت كلها في كلمات تشمتل على صوت الراء المكسور م

نه  بدو كأ سور ي لراء المك بان الصوت ا لك  عرب ذ غويين ال سم الل االمر صلة باالمالة و قد ق

كان  فاذا  ضاعف  نه مت خرج كأ به  فاذا انطقت  ير  حرف تكر لراء  "حرفان مكسوران ألن ا

 3حرف.مفتوحا او مضموما منعت امالة ال

نه  نت عي لواو كا ياء و ا نات ال من ب شيء  كل  في "  عض اللهجات  في ب لة  كون االما و قد ت

هذه  مفتوحة " و يعلل سيبويه و هذا في انه ما كان من بنات  الواو فاما لوها لغلبة الياء على 

 .4الالم

تأث لة ب لى اما شورية ا في األ حة  لف و الفت نوح األ مان " ان ج ستاذ "بروكل كر اال ما ذ ير ك

 .5أصوات المد المجاورة انما كان يتأثر النبر في ذلك الموضع 

حة أول  حة ألن الفت حو الفت ضمة ن سرة او ال مال الك جوز ان ت نه ال ي بن الجني " ا و يذكر "ا

حة و  بدئ بالفت فادا  سر  عد الك ضمة ب عدها و ال سرة ب لق و الك في الح ها  كات و أدخل الحر

                                                           

 1 رمضان عبد التواب ، مدخل الى علم اللغة ص 10

 2 حسام بهنساوي علم األصوات ص 216 

 3 في األصوات اللغوية ص 260

 4 في األصوات اللغوية ص 265
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شفتين اجتاز فم و ال صدر ال جاز ان تصعدت تطلب  لواو ف ياء و ا ها بمخرج ال في مرور ت 

 .1تشمها شيئا انتقاص عادة الصوت بتراجعه الى ورائه

لى ان  عيش" ا بن ي هب "ا قد ذ ها و ل مة و قوت ية القدي جات العرب في الله لة  شرت االما و انت

لة  طة االما قة خري عن دقي ير  في التعب االمالة اكثر كالم العرب ، و هو امر يكاد يكون دقيقا 

لم يصل  اذ نالحظ ان هده االمالة قد وصلت الى طائفة من الحجازيين فقط ذكر " و منهم ما 

 .2اال في مواضيع قليلة و هو اهل الحجاز

في  هي  و اشار "برجشتراسر " الى تغيير الحركات و يعني به تغيرات الحروف الصائتة و 

فال بدال الممدودة التقصير و في المقصورة االدال و الحذف و الزيادة ،  ية ا في الغرب  يوجد 

 للحركات الممدودة الى ناذرا و ال يوجد مد للحركات المقصورة اال ناذرا ايضا

شابه  سان ت هو جن شابه و  عه الت هم انوا هو نوعان  ا و االبدال هو انقالب مخرج الحركة و 

 الحركة لحركة اخرى او تشابههما لحرف صامت.

ضمة )يظهر دائما في ماضي الوزن األصلي المتصل  عل uبالضمائر حركة ال كان ف ( و ذا 

ثل  قط م عين ف عال المضمومة ال المعتل العين بالواو و هو ما ال يجوز في الحقيقة اال في األف

tawula / tulta  ( كما تظهر حركة الكسرةi دائما اذا كان معتل العين و بالياء ، و هو ال )

ير عين و ال غ سورة ال عال المك في األف كذالك اال  جوز  هي  ي بالواو و  لة  عال المعت ان األف

حول  من وزن األصلي تت نى للمجهول  في المب سرة و  حتفظ بالك تزال ت عين ، ال  مكسورة ال

:U/i+u ( و لكنها تكتبiو تنطق غالبا هكذا ايضا )3. 

ضارع  ضي و الم في الما طع األول  كة المق ير حر كذالك تغ نا  جري ه سبيبة ي في وزن ال و 

(hi(  في الصورة )hé و )(ya( في صورة )ya و بذالك يتفق الماضي هذا المثل )hékim 

 .hékis4مثل :  hékimمع ماضي الفعل المعتل بالياء في فائه 

                                                           

 1 في األصوات اللغوية ص 222

 2 المرجع نفسه ص 266
 3 فقه اللغات السامية ص 200

 4 المرجع نفسه ص 205
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لواو(  من )ا كل  لم تحتفظ اي لغة من اللغات السامية بالتصريف األصلي كمال و هكذا يسقط 

صيرة و ما  و )الياء ( اذا وقعتا بين بين حركتين قصيرتين ، او بين حركة ق لة في خرى طوي ا

 ( و نتجت من ذلك التغيرات االتية : à،aعذا )

نواع  ثر ا بة و اك مة المترح صير الحر نه تق كات م صير الحر لى التق سر " ا شار "برجشترا ا

تقصــير الحركــات الممــدودة اتفاقيــة منــه تقصــيرها فــي أوخــر الكلمــات فانــا نــرى الحركــة 

تد لى ام حافظ ع قج ت في بعضها  ية  مدودة النهائ مدودة الم كات الم كل الجر اد و األرجح ان 

ية  غة العرب في الل االنهائية كانت تقصر في اللغة السامية األم في بعض المواضع و قد يوجد 

 اثر من تبادل مد الحركات الالمهائية و قصرها.

عد  ها قوا ها و لمعظم صوائت و تطويل صير ال لى تق فرة ع لة وا فة أمث سامية كا غات ال في الل

صائت صوتية تمليها ع مثال : ان ال قديم  هد ال ية الع في ارام عد  لى نحو قساسي من هذه القوا

لى ) بور يقصر ا حو  aالقصير الواقع في مقطع مفتوح غير من كره (   sanà( ن شنأ ،  اي )

ية و  sanaبازاء  ية و  sandaالعبر في  katabو   ?ka ?aالعرب ضا  ها اي ية و من العرب

صائت الط قديم ان ال هد ال لى )العبرية الع ما يقصر ا يرا  يل كث ــ aو ية ب مات المنته ( اي الكل

(imاي الكلمات المجموعة جمعا مذكرا و المنتهية بــ )o?  1اي المجموعة مجعا مؤنثا. 

ما  سقط في ثم ت ية  في العرب ما  فة ك في صيغالجزم الخالية من النهايات تقصر الحركة المتطر

 .yiseb/yisbé"2بعد في العبرية مثل :"

لى و في العرب سهل رده ا صوتية فبعضها ي ها ال من ظواهر ية يفسر تقصير الصوائت كثيرا 

في  مثال :  صير  لة التق تقصير الصائت و بعضها يحتاج الى مزيد من التأمل و التدبر من أمث

ترض  صلها المف مل" ا عد" و " صيغة " جوف و  عل األ من الف جزوم  ضارع الم صيغة الم

بين  سكين "عود" و "ميل" انطالقا من العالقة  كان ت قد  صيغة المضارغ ف صيغة األمر و  ال

اخرها سببا في تقصير الصائت الطويل و نجد التقصير ايضا في صيغة المضارع المجزوم 

صائت  يدنو" فال في " يل  صائت الطو صير ال يدن" تق لم   حو ، " خر ن تل اال عل المع من الف

في لك  لى نظيره و كطا بل قصر ا حدف  عل "  الطويل في الصيغة المرفوعة لم ي صيغة "اف

لت "  صيغة "فع في  عال " و  الدالة على اللون تقصير للصائت الطويل قياسا على صيغة "اف
                                                           

 1 فقه العربية المقارن ص 95
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قد  يل و  صائت الطو صير ال حو "رمت " و "رموا" تق تل االخر ن عل المع من الف و "افعلو" 

 .1تجاوز قاعدة تقصير الصائت الطويل حدود الكلمة فتعمل بين كلميتن متالحقين

حذف اشار "برجشتراس ما ت يرا  قران كث قم ال ر" الى مبحث حركات و الرسم االمالئي ففي ر

 الياء ، الدالة على الكسرة الممدودة في أواخر الكلمات ضميرا كانت او غيرها.

حذف  اما ما يخص حذف الحركات هو قليل في اللغة العربية فمنه حذف الحركة األصلية و 

غام الحركة الثانية و قد تحذف حركة بين متماثلي ن او متشابهين فيدغمان و هذا يسمى :"باالد

هو  حو " لذي ن صائت ا مع ال مزة  حذف اله الكبير" ز قد يحذف مع حركة همزة قبلها .و قد ت

يجيبــك" و "هــو ينســوك" اي "يجيئــك و يســوءك " امــا تســهيل الهمــزة فــي نحــو "راس" و 

ساميات "مومن" فهو في حقيقته حدف مصحوب باالطالة التعويضية و له نظائر ك في ال ثيرة 

ية  nesuمنها ان كلمة "راس" بتسهيل الهمزة في العربية يقابلها  ية  nosفي األكد في العبر

nisa  صله ية و ا في العرب لك"  شارة "ت سم ا في السريانية و من أمثلة حذف الصائت وحده ا

ص لى تق ير من "تي " و "ل" و "ك" )قارن ذلك بكسر الالم فأسقطت كسرة الالم فأدى ذالك ا

 . 2المد الطويل بعد التاء"

من  ها  لذي يلي صائت ا مزة و ال سقاط اله ية ا في العرب و من أمثلة االسقاط الوسطي المطرد 

حة  حذف فت ضا  ته اي من االمثل سؤفعل" و  عل " و" صيغتي "يفعل" و "يفعل" و االصل "يؤف

بارة على ا سكون ع لى ال ناؤه ع حرك اي ب ضمير المت حوين الفعل الماضي عند اتصاله بال لن

 . 3مثال : "دهبت " و االصل فيه "دهبت " فحذفت  الفتحة متها لتوالي األمثال 

و امثلــة االفــراد الصــوتي نــذكر "تفعــل" بــدال مــن "تتفعــل" و "تفاعــل" بــدال مــن "تتفاعــل" 

ني"  من "ان بدال  "اسطاع" بدال "استطاع " و "يسطيع" بدال من "يستطيع" ، "اني" و "لكني" 

 و "لكنني" .

يادة و  هو الز صائتة و  كما يشير "برجشتراسر" الى نوع اخر من انواع تغيرات الحروف ال

ضا  ها اي عل" و من لى "ف كون ع قد ت عل"  هو نادرا في العربية منه ان أكثر األسماء وزنها "ف

                                                           

 1 فقه العربية المقارن ص 99-97-96
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 3 فقه العربية المقارن ص 222



 لدراسة الصوتية والصرفية                                                                                             الفصــل  الثاني                                                         ا
 

 
02 

خر  في ا ساكن  حرف  عد  زيادة حركة بعد حرفين ساكنين و في اخر الكلمة و زيادة حركة ب

 مزة وصل.الكلمة اذا اتبعه ه

لع  في مط عين  نين واق صامتين اث من  لتخلص  لة ل سامية محاو غات ال في الل بدني  حام ال االق

من  ساميات  بين ال نة  نا بالمقرا لك احيا لى ذا ستدل ع صائت ي الكلمة  بزيادة همزة متبوعة ب

شة  في الحب ها  ها مقابل ية و مثل صبع" العرب مة "ا لك ان كل ية  àsbà etذا في العبر  ésbàو 

سريانية فيها اقح ظت ال قد احتف صامتين و  قب  من تعا ساكن اي  اك بدني تخلصا من البدء بال

ها  هي في مزة و  ها اله حم في تي تق صيغة ال ية  sebàبال عض اللهجات العرب ها ب حتفظ ب ما ا ك

 .1المعاصرة كالمصرية 

قام  في الم مرده  لك  صائتي و ذا سطي ال حام الو ستخداما لالق ها ا من أخوات قل  ية ا ان العرب

ها ،خالفا  خر كلمات في ا ساكنين  قاء  نع الت األول الى ان احتفاظ العربية بعالمات االعراب م

صائت  حام لل ها اق ما حصل في العبرية و السريانية مثال : اال اننا نجد في العربية مواضع في

بة  فاظ المعر شعرية و االل ضرورة ال في وسط الكلمة او اخرها فمن هذه المواضع الوقف ،ال

 .2ها التقاء ساكنين فيتخلص منهالتي في

من حركة  ثر  حذف اك مة و  صار الكل هو اخت ترخيم و  و يشير "برجشتراسر" الى ظاهرة ال

من  جنس  هو  ما  نه  نداء و م في  صا  نه و خصو يرا م يون كث كر النحو قد ذ ها ف حدة من وا

خر  نوع ا ناك  شبيهان و ه مثالن او  فان  ما حر تاليين اوله التخالف ،و هو حذف مقطعين مت

 منه هو اختصار كلمة "سوف" قبل المضارع بـ "س".

في  سقاط حركات االعراب  في ا لى أوضح صورة  سامية ع غات ال و يتجلى الترخيم في الل

نون  حذف ال في  ضا اي  ما اي حد  لى  صب ا في الن جزم و  ظاهر ال ساميات و بم من ال ير  كث

 المفتوحة و في ظاهرة المنادى المرخم.

صائت وحد في ضرورة و من أمثلة اسقاط ال قع  ما ي قت  في الو لك  طراد ذا لى ا عالوة ع ه 

 الشعرية في وصل كقول "ابي نخلية".
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 .1اذا اغوججن قلت صاحب قوم ****** بالدو امثال السفين العوم

يا  له " اما اسقاط أكثر من صوت واحد من اخر الكلمة فنحو "يا كرا" في نداء "كروان" ز مث

في نـداء "ع سك"  منص و يـا م يا  لك ايضـا عثم" ،و  من ذا صور و مسـكين " و  مان من ث

 :"دخ"في "دخان".

لك ان  ها ، و ذ صلة ب مة فا ها نغ كما اثار "برجشتراسر " ظاهرة الضغط و النغمة فكل لغة ل

عض  هو وطئ و ب ما  ها  عال و من هو  ما  ها  مقاطع الكالم تختلف في الخانها الموسيقية فمن

بي فرق  تي اللغات تضيف الى نغمة الضغط يعني انها ت قوة ال قدار ال مات بم قاطع و الكل ن الم

من  سها و  ية نف تنطق بها ايضا فبعض المقاطع قوي و بعضها ضعيف و لو نظرنا الى العرب

حذف  ها  حدث في ما ي يرا  نه كث لك ا كد يوجد ذا لم ي ضغط او  وزن شعرها لم نجد فيها من ال

مد الحركات المضغوطة ضعيفها و  ير المضغوطة و تقصيرها و ت له  الحركات غ هذا ك و 

في  قوي و  ضها  في بع ضغط  فان ال جة  ية الدار جات العرب ما الله ية ا غة العرب في الل نادر 

 بعضها متوسط غير انها تتخالف في موضعه من الكلمة في كثير من الحاالت .

بن جني "  قال "ا شيئا  في خصوصها  لم  نه ال يع لة ا شار ا سر " ا فان "برجشترا اما النغمة 

 لف لحما شاة أراد لحم شاة ،فمطل الفتحة ،فأنشأ عنها ألفا".وحكي القراء عنهم ،أك

ما  ضعيف اذا  كاز باالشباع او الت قوة االرت يادة  هو ز ما اورد  في  فالمطل عند "ابن جني" 

صد  ضمة ، و الق لواو ضعف ال علمنا ان األلف ضعف الفتحة ، و الياء ضعف الكسرة ، و ا

من ال طع  لى مق ضغط ع يادة ال غرض من هذا االشباع ز يق  سمع لتحق في ال قاطع البرازه  م

 .2قصدي

حدة  فدرة الوا مة الم لدالالت فالكل عاني و ا ختالف الم هناك لغات كثيرة تعتمد على النبر في ا

عين  طع م لها اكثر من مدلول داخل سياقها من الجملة و هذا التعدد انما يأتي من ثأثير نبر مق

مة دون مقطع اخر ، و من امثلة ذالك في اللغة االن مثال :كل ية  في   importجليز فاذا ركز 

لى  بره ع نطقها االنجليزية على المقطع األول ، وتكون الكلمة حينئذ اسما في حين اذا ركز ن

                                                           

 1 فقه العربية المقارن ص 220

 2 اصوات لغوية ص 102



 لدراسة الصوتية والصرفية                                                                                             الفصــل  الثاني                                                         ا
 

 
05 

عل ، و  import الكلمة حينئذ اسم  iimportالمقطع الثاني تكون الكلمة فعال  ئذ ف مة حين الكل

 .1الت الكلمات هي الصينية لعل من أهم اللغات التي تستخدم النبر في تغيير مدلو

و يوقــل "بروكلمــان " انــه فــي اللغــات العربيــة القديمــة يــدخل نــوع مــن النبــر تغلــب عليــه 

بل  قدمتها حتى يقا حو م مة ن الموسيقية و يتوقف على كمية المقطع فانه يسير من مؤخرة الكل

لى قع ع طع األول  مقطعا طويال فيقف عنده فاذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل فان النبر ي مق

 .2منها

اما التنغيم فلم يعالجه احد من القدماء و لم يعرفو عنه غير اننا نعدم عند بعضهم االشارة الى 

لى  توا ا لدين التف حد ا بعض اثاره في الكالم للداللة على المعاني المختلفة و كان "ابن جني" ا

 . 3ذالك

 المباحث الصرفية : – 2

سمها  يشير برجشتراسر الى الضمائر و ما هو يق صلة و  ها المنف جانسها فمنها المتصلة و من

الــى ثــالت انــواع : االول يحتــوي علــى ضــمائر المــتكلم و المخاطــب و المنفصــلة و علــى 

 المتصلة المرفوعة و الثاني عليها منصوبة و مجرورة و الثالث على الضمائر الغائب .

طب في المخا متكلم المجموع ، و  في ال هو  ئد ،  في  ان الحرف الزا حرف الموجود  عين ال

الضمير المتصل في الماضي يعني )النون( في المتكلم المجموع و )تاء( في المخاطب و في 

في  تاء المضمومة و  المتكلم المفدر يتحالف الضميران المتصالن أحدهما الهمزة و االخر ال

صلين و بعض اللغات السامية نرى ضمير المتكلم المفرد المنفصل يجمع بين الضميرين الم ت

 الفرق بينهما : ان الضمة في االكادية ،موافقة للعربية و الكسرة في العبرية .

كمــا يشــاهد "برجشتراســر " ان هنــاك تخــالف بــين الضــميرين األكــادي و العبــري و بــين 

تاء (  ية )ال في العرب كاف(  هو )ال تين  هاتين اللغ في  ضمير  الضمير العربي هو ان حرف ال

 ى حالها في بعض اللغات السامية .ذالك ان )كاف( سالمة عل

قة  كاف ملحو ها  في اخر ها  حدة من صفتان وا له  سامية األم  في ال متكلم  ضمير ال يظهر أن 

صيغة  لق بال ما يتع صائتها و في كاف و  من ال لو  هي خ ها و  صر من خرى أق صائت و اال ب

                                                           

 1 حسام بهنساوي علم االصوات ص 255

 2 فقه اللغات السامية ص 05

 3 رمضان عبد الثواب ، مدخل الى علم اللغة ص 246
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صائت ) في ال شية  ية و الحب ية و االرام فاق العرب شعرنا ات صر ي عد )a(او )àاألق نون( ( ب ال

 ". 1بوجود هذا الصائت في السامية األم

امــا المــتكلم المجمــوع فيقــول "برجشتراســر " اننــا نجــده مبنيــا علــى غيــر صــيغة الضــمائر 

سرة  بدال الك حة و ا في األصل كسرة ال فت المنفصلة الباقية تماما و حركة أول نونية ،كانت 

متكلم في ، و ال حرف الخل شابه الحركة لل ها ، لت عن  بالفتحة في لف  حن" يخت المجموع اي "ن

بين الجمع و  جدها  نا ان ن تي نعود مفرده "انا" اختالفا تاما و ليس بينهما شيء من العالقة ال

مادتين  من  فرد و المجموع  متكلم الم سامية ضميري ال غات ال من الل يرا  شتق كث المفرد ، وا

 مختلفتين.

هذا ان ضمير المتكلمين في سائر اللغات السامية ما هو اال تخ فيف األصل المفترض و على 

متكلم  مين و يتضح ان ضمير ال صيغة المتكل في  تكون الهمزة و الصائت الذي يليها اصلين 

 .2بمالحظة تشابه الصائت الذي يلي الهمزة

ضمير  صيغة  خر  في ا حة  جود الفت صحيح لو سير ال سية التف كون المقا قد ت شية  في الحا و 

 .3لمعاصرةالمتكلمين في معظم اللهجات العربية ا

مذكر و  في ال و المخاطب يقول فيه "برجشتراسر" ان جمعية مشتق من مفرده ،بزيادة )ميم( 

صل  في األ نت  ها كا عدة لكن لى ال مة ع ميم( مجزو نث و )ال في المؤ حة  شددة مفتو نون( م (

نث و  مضمومة و اما حركة )التاء( في المخاطب المجموع فهي ضمة في المذكر منه و المؤ

 ل كسرة في المؤنث.كانت في األص

ية  ية الح من اللهجات العرب ير  ان اتحاد صيغة المؤنث و المذكر في ضمير المخاطب في كث

فأما عندنا عن المقايسة التامة اي تلك التي يكون فيها تغيير العنصر المتأثر بغيره تاما فتتحد 

مذك نث و ال صيغة المؤ حاد  سريانية الصيغة الجديدة بالصيغة المؤثرة فيها ، و اما ات في ال ر 

صائت   هو ان ال ظاهرة و  هذه ال فا ل سيرا مختل ناك تف فقد تكون ايضا وليد المقايسة ، اال ان ه

                                                           

 1 فقه العربية المقارن ص 217

 2 المرجع نفسه ص 140

 3 فقه العربية المقارن ص 140
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سامية األم ، اي ) في ال ير  كم aاالخ سقط بح نث  صيغة المؤ في  مذكر و )ا(  صيغة ال في   )

 .1القواعد الصوتية للغة فصار لفظ الصيغتين واحدا و ان بقيت التفرقة في كتابتهما

ما و  يه و ل متكلم دخيل عل ما ال طب ، و ان تاء المخا في ال قرر "ابن قيم " مثال ان : "األصل 

حة ،و  في الفت ليس  كان دخيال عليه خصوه بالضم ألن فيه من الجمع و االشارة الى نفسه ما 

في  لوم  هذا مع ضمة و  في ال ليس  ما  يه  من االشارة ال حة  بالفتح ألن الفت طب  خصوا المخا

 . 2الحس

ها اما  المخاطب المثنى و هو مشتق من المجموع بالحاق فتحة ممدودة و هي عالمة التثنية في

(à( ال )ay و العــرب كــانو يســتحبون التثنيــة أ:ثــر ســائر الســامين و يســتعملونها اســتعماال )

 اوسع منهم .

سمين اال  اما النوع الثاني من الضمائر و هي المتصلة المجرورة و المنصوبة ال فرق بين الق

مادة nt( و النصب )ya( او ) tفي المتكلم المفرد فالجر فيه ) ها غير  ني( فمادت نادرا ) ( و 

 النوع األول اال في المتكلم المجموع و عالمات الجمع و التثنية في هذه مثلما في تلك .

بين ) ما ya( و ) tان ترجح صيغة هذا الضمير  ها  كل من فة ل سيرات مختل ثالث تف مل  ( يحت

 يسوغه.

صبح )aالالحقة )أ( هي الضمير السامي األصلي أضيفت اليه )ان  -1 من (y( فأ بدال   )

(ia.التي يصعب لفظها ) 

قة ) -2 حتم yaان الالح فا ف عه متطر صائتها لوقو سقط  قد  صلي و  ضمير األ هي ال  )

 (.l( الى صائت طويل يناسبه اي الــ)yتحول الصامت )

قويya( و )Lان كالمن ) -3 سامية األم و ي في ال غة  ( أصيل  من ل ثر  فاظ أك هذا االحت

 3سامية واحدة بكلتا االحقتين األمر الذي يضعف التفسيرين السابقين 

بين  ضمائر موضعها  من ال لت  و يقول "برجشتراسر " ان الضمائر الغائب التي هي نوع الثا

شارك  صلة و ت صلة و مت سام مف في االنق ضمائر  الضمائر و بين األسماء االشارة و تشارك ال

                                                           

 1 فقه العربية المقارن ص 219
طاهر سليمان حمودة ، ابن قيم الجوزية في الدرس اللغوي د ط دار الجامعات المصرية باالسكندرية  2

 2212م ص 2176

 3 فقه العربية المقارن ص 124
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صة أسماء ا عاني خا يد م الشارة في انه يكنى بها عن األسماء و ضمائر المتكلم و المخاطب تف

ضمائر  بها مستقلة ال يكنى بها عن شيء اخر من األسماء ان ضمائر الغائب نوع بنفسه بين ال

 و بين االسماء االشارة.

حدهما نا ا ضارع الحظ في الم ئب  صين بالغا ئدين الخا حرفين الزا لى ال نا ع هو  و اذا اطلع

ياء(  ما )ال يث و أ تاء( عالمة للتأن نت ) )التاء( ال عالقة له مع سائر ضمائر الغائب و ربما كا

 فيمكن ان تكون ضميرا في الحقيقة .

هاء  بدأ بال ها ي ئب فكل ضمائر الغا من ال صوبة م صلة المجرورة او المن صلة و المت ما المنف و ا

)هــم( hem)( )هــي( ،)si)هــو( ،)( heفنجـد فــي اللغــة المهريـة ضــمائر الغائــب فيهــا مثـل )

(،sen )سين هو ) نث  حرف المؤ ية و  في العرب هي  ما  هاء( ك هو )ال مذكر  ( )هن( فحرف ال

 المقابلة )للشين( في اللغات السامية الشمالية .

نث  في المؤ يبدو ان الضمة هي الصائت المختص بالمذكر و ان الفتحة هي الصائت المختص 

ية )اما الصائت قبله فنرجح انه )اله  hاء( في المذكر و حرف الصفير في المؤنث بدليل المهر

مذكر و ذ للمؤنـث( و هـذا مثـل مـا فـي صـيغ الضـمائر المنفصـلة فـي الغائـب و الغائبـة و  لل

( الصــيغتين األصــليتين فــي his(، )sàالغــائبين و الغائبــات ،و علــى ذالــك نــرجح ان تكــون )

ية  السامية األم و قد عملت المقايسة فيهما فحل حرف في األكد مذكر  الصفير محل الهاء في ال

 .1و المعنية و القتبانية و حلت )الهاء( محل الصفير في المؤنث في سائر اللغات و اللهجات

لم  و من ذالك ايضا اللغة المعنية التي وجدوا فيها عالمة )السين( كضمير متصل للغائب حين 

غة هذه الل في  ضمير اال  هذا ال عض  يالحظ الدارسون وجودا ل شية حتى ان ب ية و الحب و البابل

سامي  في األصل ال لة  نت دخي ما كا ئب رب صيغة الغا يزعم بأن هذه )السين( كضمير متصل ل

 .2من اللغة الطورانية

ان ضــمير الغائــب و ان كــان أصــله و وظيفتــه غيــر أصــل ضــميري المــتكلم و المخاطــب و 

 وظيفتهما فقد علق بهما في نفس اللغة السامية األم.

                                                           

 1 المرجع نفسه ص 126
عبد الجليل مرتاض دراسة لسانية في الساميات و اللهجات العربية القديمة هومة للطباعة و النشر  2

 51 ص 1442الجزائر 
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ته )عند  صير نهاي ( atاسناد  الماضي الى الغائبة المؤنثة يفتح اخره و تلحق به )تاء( ساكنة فت

شية  في الحب لت و  ثل :ق ية م في العرب ية موجودة  غة   katalatو هذه النها صيغ الل حق ب و تل

هي عالمة بصرية  االخيرة احيانا )الياء( و هي ليست )ياء( اثرية كانت تنطق يوما ما و انما 

 .1ي وقت متأخر قياسا على حالة المخاطبةوضعت ف

في االسم  يث  تاء( التأن لت ) ما تحو هاء( ك بة ) تاء( الغائ ها ) لت في قد تحو ية ف غة العبر ما الل ا

هاء(  هذه )ال )هاء( ثم صاغت هذه )الهاء( في النطق و اطيلت الفتحة السابقة عليها تعويضها ف

 .2ة )هاء(اثرية كتبت حين كان العبريون ينطقون )تاء( الغائب

بين  طب و  متكلم و المخا ية ضمائر ال بين بن فرق  ناك  نه ه لى ا سر" ا شار "برجشترا و كما ا

طع "ان" و  صلة و مق من المت بة  ست بمرك هذا لي من  صلة  ما : ان المنف ئب اوله ضمائر الغا

 الثاني انه ال يوجد في الغائب ضمائر متصلة مرفوعة خاصة بالماضي.

نا و يرى "برجشتراسر" ان اسماء اال شارة كانت في اللهجات العربية القديمة تتخالف تخالفا بي

سماء  من أ نه قريب  اقتصر اسماء االشارة مضيفا اليها اسم الموصول "ذو" بمعنى صاحب فا

 االشارة.

 الموصول ذو و اشتقاقاتها البعيد القريب العدد و الجنس

 الذي ذا -ذي –ذو  ذلك هذا المفرد المذكر

 التي ذات  تلك هذه المفرد المؤنث

 الذين  ذوي-ذوو–اولى  –أولو  اولئك هؤالء المجموع المذكر

 الالتي ذوات -أوالت  الئك هؤالء المجموع المؤنث

ها  هو "ذو" فنرا ياس  لى الق قرب ا و نشاهد في الجدول اضطرابا و اختالفا زائدا و الذي هو ا

شاة و  لالت و ال لى وزن : ا نث ع سم الموصول تعرب مثل ، االب و تؤ بين األشكال ا يوجد 

هي  ما  فان ك نه يتخال نث م مذكر و المؤ نرى ال ايضا ما هو قياس سائر األسماء و هو الجمع ف

صحيح و  مذكر ال الحالة األسماء و ال فرق بينهما في هؤالء و اولئك و اخذت عالمة الجمع ال

 االتي اشتقت من التي.

شاري و بعضها موصولي األمر في كثير من الساميات أدوات متقاربة تقاربا ش ديدا بعضها ا

شية  في الحب لك  من ذ بازاء  élla  و  zaالذي يوحى بأصول مشتركة بينهما  و  zaالموصول 

                                                           

 1 رمضان عبد الثواب مدخل الى علم اللغة ص 174

 2 المرجع نفسه ص 174
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éllu  قع ية ت في  zéلالشارة و في العبر سيما  كون موصولية وال  قد ت ها  با اال ان لالشارة غال

بين من االدوات الموصولة )و يقابلها في العرب zuالشعر كما ان  قارب  ية( و الت ية "ذو" الطائ

في  ما  ية و ا ية و االوجاريت النوعين قائم في سائر اللغات الشمالية الغربية كالفينيقية و االمرام

نه )sاألكدية فاننا نجد ان العنصر الموصولي األساسي هو ) فرد و )su( فم مذكر الم ( sat( لل

 .1لجماعة الطكور ....الخ° usللمؤنث المفرد و ف)

ساميات ان اداة  في ال صولة  سماء المو شارة و األ سماء اال بين األ قة  قوي العال ما ي هذا م و 

ــة اشــارية او موصــولية و ان اداة  ــة تحــتفظ فــي بعــض المواضــع بوظيف التعــرف فــي العربي

التعريف في العبرية تحتفظ في مواضع محددة بمعنى اسم االشارة او اسم الموصول و تتصل 

 . 2ال بالفعل أداة التعريف باالسم 

ية ها العبر ما   hazzé اما سائر الصيغ التي لم تبين على قياس األسماء.فان "هذا" يقابل و كاله

سم االشارة اذا hàمركب من الهاء و الذال ،غير ان ) حق با لة التعريف ، و تل ية ا ( في العبر

هذا"  قان " سقطت فيتفار يدا  كن تأك لم ت خر و ان  سم اال يد اال نى و في  hazzéكان تأك المع

ما zéالوظيفة و ان تقارب في البنية مع ان بينهما فرقا للبنية ايضا ، و هو ان ) (  العبرية ، رب

( فال تقابل اذا العربية مقابلة تامة و "ذي" توجد في العربية ايضا و هي أصل dtكان أصلها )

 "ذه" في هذه فهي في العبرية مذكرة و في العربية مؤنثة.

من  و في اللغة العبرية يه  شار ال يتضح ان اسماء االشارة قد روعي في لفضها انها تطابق الم

يه  شار ال سابقا للم جئ  حيث التذكر و التأنيث و االفراد و الجمع و التنكير و ان اسم االشارة ي

 . 3النكرة كما في العربية

نا ان  ما يمكن ها  ما في سميه" كما توسعت دائرة االشتراك في األصول لتشمل "ضمائر عامة ب ن

 ".4ضمائر االشارة و الموصول

                                                           

 1 فقه العربية المقارن ص 109

 2 فقه العربية المقارن ص 154

 3 اللغة العبرية ،قواعد و نصوص ص 91

 4 فقه العربية المقارن ص 109
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يد  "كما تستخدم اللغة العبرية ضمائر الغائب المنفصلة عندما تسبقها هاء التعريف لالشارة للبع

ئك  ئك األوالد ،أ,ل تاة ، اول لك الف لد ، ت لك الو تالي ذ حو ال لى الن يه ع شار ال عد الم جيء ب و ت

 ".1الفتيات

سبة   hà elléؤي العبرية و اما جمع هذا ، وهو ،هؤالء ،فيقابله ف سهة بالن ما شي سبة بينه و الن

ها  hazzéبين هذا ، و  في غير سماء االشارة و  في أ لذال  فالالم في العربية و العبرية جمع ا

 من اللغات السامية أيضا كاالرامية و الحبشية و اما ذالك فمركبة من "اذا".

بـ)الذال( المع شيرون  يانيين ي فان اللح خرى ، كون )ذ( و من جهة أ ما ت جمة و )ذه( و ذات بين

(u."قائمة مقام "التي" في لغة طيءو اما ذوات فتقوم عندهم مقام االتي في الجمع ) 

يد"  ها "الم التأك صره "الم التعريف" و ثاني اشار "برجشتراسر " الى اسم الموصول فأول عنا

هاzéو ثالتها "ذي" هي هنا مذكرة كما هي في ) ية  ( العبرية و الذي يطابق  hallàzéفي العبر

 هو "هذا" ال "الذي".

ما  نين لألسماء الموصولة ،اوله نوعين صرفيين اث ساميات ب ها ال احفتظ العربية خالفا ألخوات

هذا  "الذي" و مشتقاته )التي ،اللذان،و اللتان....( و ثانيهما "ذو" و مشتقاته )ذات،ذوا ، ذوو ( 

 .2الثاني اللغة طيء

ية و من أسمائهم الموصولة " نب "ذو" الطائ لى جا من" و "ما" الموجودان في العربية الباقية ا

لى ان االسم الموصول  سامية ع غات ال بين الل و يستنتج الدكتور "شوقي ضيف" و هو يقارن 

(s و عند الطائين بهذا الشكل يعني اسماء الموصولة كانت في أصل اسماء اشارة )3. 

و نضــيف بــالي ذالــك انهــا اخضــعت األســماء  تكــاد العربيــة تنفــرد بتثنيــة االســم الموصــول

من غير  ثل باألوضح  عل الم هذا ل في  ها  الموصولة لالعراب و هي ان شاركت بعض اخوات

هو  سم الوصول ف عرب ا ية ت ية ان االكد عا و   suالعرب ها  saرف من يعرب لى لهجة  ضبط ع ن

 . 4قالوا : )ذو ،و ذوو في الرفع و ذوي ، و ذري في النصب و الجر(

                                                           

 1 اللغة العبرية ص 90

 2 فقه العربية المقارن ص 207 

 3 دراسة اللسانية ص 11

 4 المرجع السابق ص 209
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ضا و يشي ر برجشتراسر الى ان بعض العناصر االشارية يستخدم في غير األسماء االشارة اي

شاكلها  ما  ، منها )الهاء( في "ههنا" و )الكاف( في "هناك" و بما كان منها )الذال( في "اذ" و 

 فالظاهر في العربية انه يوجد اسم بمعنى الوقت هو "اذا".

شارية )االلف و االم للت صر اال من العنا كن و  لم ت صل  في األ ها  لى ان يل ع ما  يف ، و م عر

حو :  للتعريف فقط بل كانت أداة لالشارة انها حافظت على معنى االشارة في بعض الحاالت ن

 )اليوم ،اي في هذا اليوم و الليلة ،اي في هذه اليلة (.

 و يقول "برجشتراسر " :ان "من" و "ما" من أسماء االستفهام و اصلهما واحد يعني :

ما" لى  " حق و ع حرف اال هذا ال مع  عت  شخاص اذا وق لى األ تدل ع نون ف ها ال قت ب و الح

ستعمل  سامية ي ها   muو    maاالشياء اذا وقعت بدونه و بعض اللغات ال ما ان اكثر ضا ك اي

 يستعمل :"اذا و ذي" .

عض  في ب صف  ها و مع ان ية  في العرب ما  ضافة دائ هي م ستفهام "اي" و  سماء اال من األ و 

 السامية األخرى.اللغات 

عديا داال على عمل  ضيا مت تدعت ما ية اب عال موضحا ان العرب لى االف و اشار برجشتراسر ا

تدعت  ها اب ية و ان سامية الغرب غات ال سائر الل مع  لك  في ذ قة  عل( متف اختياري على صيغة )ف

 مضارعا منصوبا عالوة على المجزوم و المرفوع مختصة بذلك وحدها دون سائر اخواتها.

يل و ي كي،اذن،الم التعل نصب الفعل المضارع اذا سبق بأحد الحروف الناصبة و هي )ان ،لن،

 ،فاء السببية ،حتى ،واو المعية ،او........الخ(

نون  كما يقول برجشتراسر ان العربية تميزت عن سائر اللغات السامية بخصائص كالحاق ال

ميم ال ا ستخدم ال نون اال المؤكدة بالمضارع و األمر ،فاالكادية ت حق ال ية تل في العبر نون و  ل

عل و  ية الف عاني بن صيص م ضا تخ ها اي ما يميز من  صوبة ، و  صلة المن ضمائؤ المت بل ال ق

 تنويعها اما باقتراتها باألدوات نحو )قد يفعل ( و في النفي )ال افعل(.

كان  من صيغ  صيغا  عل  بل الف او و نجد اللغة السريانية أقرب الى العربية فهي ايضا تفدم ق

 تأخرها بعده.

كما يقول برجشتراسر ان ابنية الفعل في العربية فانها اكتفت بالقليل ففعل على ثالثة اضرب 

،بفــتح العــين و كســرها و ضــمها و المضــارع الضــرب األول بالكســرة او الضــمة والثــاني 

خاص عل(  مدود اي )فا عل و الم فاء الف ية ل ما تال ية دائ في العرب تاؤه  عال  حة و االفت  بالفت
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حرف  مد ال عن  مد الحركة  عويض  بالعربية و الحبشية و هو مشتق من المشدد اي )فعل( بت

من  حرف األول  بأن ال نائي ،  عن ال نه  يد م ير المز لف غ باعي يخت شديده و الر عدها اي ت ب

 )افعل( همزة و في )استفعل( سين.

صــير و يوجــد فــي العربيــة ابنيــة اخــرى مثــل )افعــل( نحــو )اخضــر( و قــد تمــد الفتحــة فت

عل(  ساكن )افت حرف ال عدها  "اخضار" و منها ايضا يبدئ ماضيه و امره بهمزة الوصل و ب

 و )استفعل( و )انفعل( و نظائرها.

و مما خالفت فيه العربية اللغة السامية األم ان االفعال الجوفاء شبهت حركة ماضيها بحركة 

 مضارعها في مثل )قمت( على قياس )يقوم(.

في  و برجشتراسر في حديثه ناء األصلي  لى الب عن األسماء يشير الى ان العربية حافظت ع

يادة  كثير من األسماء الثنائية و اشاقت من بعضها صيغا جديدة بزيادة أحد حرفي العلة او بز

 همز.

سلبقة  حة ال نت الفت مدودة و كا خره حركة م ما ا ها  يدة فمن شكال عد و االسماء الثنائية على أ

 و هناك ما كنت فتحة مقصورة و قد توجد ممدودة . لتاء التأنيث ممدودة ايضا

من  ير  ثل )كوكب( و كث ية م ظاهره رباع في  كما انه تكرر مادة ثنائية مرتين فيصبح االسم 

 االسماء الثالثية اصلي و باألخص من أسماء األشياء المادية المتطورة الملموسة.

هذا بين  ها  و يرى برجشتراسر ان كل االسماء تشق من األفعال و ي كاد معنا ما ال ي ها  ان من

مل  تي يحت عال ال خالف األف سماء ت هذه األ عض  صال و ان ب عال أ من ف شتقاق  مل اال ان يحت

سمع  من ال شتقة  معناها اشتقاقها منها مخالفة تامة نحو األذن فانه يمكننا التصوير ان األذن م

بين أوزان  قة  جد عال نا ال ن ما ا ما ك كل حروفه في  فان  ها تتخال كن نرا سماء و ،ل هذه األ

 معانيها.

من  كان  عال ل من أف شتقت  لو ا لوزن و  في ا قة  نى متفار بة المع سماء المتقار نرى األ نا  فان

 الواجب ان يكون لكل معنى وزن واحد  يبنى عليه األسماء او أوزان قليلة.

كل  صفات و ل عاني و ال سماء الم هي ا لى األوزان  ية ع ثر األسماء المبن يرى ان اك نه  كما ا

ني وزن م لك الخير يب في ذ خل  ته دا ناه و خدم نها خير في المعنى و الخدمة ، و كل اسم مع

 على ذلك الوزن.
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نجد ان العربية كانت تميل الى كثرة األشكال و التفنن في الصيغ الكثيرة و نرى مثل ذلك 

 في صيغ جمع التكسير فهي متعددة ايضا.

ية االسم مة البن ثرة العظي مان" ان الك قول "بروكل ثة  و ي لى ثالت سامية يرجع ا غات ال في الل

صلين  اصول من األصوات الصامتة ،غير انه يوجد ايضا بين الثورة اللغوية القديمة اسماء ا

ثل )اب ،اخ ،وحم ( و  بة م لى قرا تدل ع تي  مات ال كك الكل هي اوال تل من تلك االصوات و 

 .  1يةيرى ان األوزان االسمية تطورت تطورا أكبر من تطور األوزان الفعل

جنس  نحدث برجشتراسر عن جمع التكسير فيرى ان اصله هو أسماء الجملة التي تدل على 

متركب من األفراد و هي كثيرة في اللغات السامية و غيرها منها )القوم ،و الحي،و األهل ، 

لة  مادة الجم و غيره( و معناها بين معنى الجمع و معنى المفرد و قد تكون مادة الواحد غير 

 ض األوقات نحو )القوم( فالواحد منه )رجل او امرأة(.في بع

حدهما  سب ا نا ان ين عرض احيا ما  و اذا تساوى االسمان :اسم الجملة و اسم الفرد في مادته

من  شتقوا   ما ا يرا  الى األخر فيصير اسم الجملة جمعا حقيقيا داال على األفراد بالكثيرة و كث

 تاء التأنيث نحو )شاة،و شاء(. اسم الجملة ال القديم ، اسسم وحدة بالحق

مرة  سم ال لة  و ا سم جم ليس با ما المصدر  و نجد فرقين بينه و بين سائر أسماء الوحدة اوله

ليس باسم عين ثاني انا اسم المرة يكاد دائما على وزن )فعلة( و ان كان المصدر على غير 

مز ها اله حق او بأول مة اللوا باخر الكل لك  وزن )فعل( و قد تلحق في جمع  كل ذ صاحب  ز ي

ثر  سير او اك من عالمات جمع التك تين  كثير من ابدال الحركات و كثيرا ما يجمع بين عالم

مزة  مة اله في أول الكل بالجمع  حق  من ذلك مثال ذلك : الجمع بين المد و التقصصير و قد تل

عض صيغ جمع  ية حصر ب مع اسكان فاه الفعل نحو )شريف /اشراف( من خصائص العرب

بالد/ التكسير  لد / حو )ب ما جمع الجمع ن لة و ا في الع عال(  و هي )فعلة و افعل و افلعة و اف

 بلدان(.

"استخدام جمع التكسير يكاد يكون مقصورا على اللغات السامية الجنوبية اي العربية بفرعها 

نوع  هذا ال من  يا  شمالية بقا سامية ال الشمالي و الجنوبي و الحبشية و لعل في بعض اللغات ال

سامية ، من ا هي اوزان  ية  غات الجنوب في الل سير  موع التك حظ ان أوزان ج مع ، و نال لج

بدو  ير الجمع و ي االمر الذي يستدل منه على ان هذه األوزان المشتركة كانت في األصل لغ
                                                           

 1فقه اللغات السامية ص 12
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ثم  جنس"  ان التفسير األقرب هو انها كانت للداللة معلى ما يعرف بــ"اسم الجمع" او "اسم ال

عض انتقل استعمالها ل مجموع األفراد الواقع تحت ذلك الجنس و قد وسعت العربية استخدام ب

لى  عل مجرد الرجوع ا األوزان السامية و طورت داللتها من اسم جنس نفسه الى الجمع و ل

في  ية  مدى توسع العرب برد يظهر  سيبويه و المقتضب للم المصادر النحوية القديمة ككتاب 

 1األوزان جموع التكسير و األوزان المفرد هذه الظاهرة و تحديدها للعالقة بين

لى  شار ا نث و ا مذكر و مؤ لى  سم ا ضمائر تنق ثر األسماء و ال يشير برجشتراسر الى ان أك

صفة او  مذكر ، لى  مذكر ا بع االسم ال ضاها ال يت تي بمقت عدة ال نه القا فه با لذي عر باع ا االت

كون ظر ان ي من المنت سين الاو الحدهما  خبرا او فعال ، و كذلك في المؤنث فكان  كال الجن ل

حد  كل وا عد  كون ي يه و ان ي سوبة ال كل األسماء المن عالمة مميزة خاصة به ، يشترك فيها 

في  يث  ظاهر و عالمة التأن هوم  سبب مف من األسماء بين أسماء الجنس الواحد دون االخر ب

هــو شــبيه  العربيــة ثالثــة هــي : التــاء،و االلــف المقصــورة ، و األلــف الممــدودة و منهــا مــا

 بالمذكرات نحو األسماء الموصوفة و األوصاف أيضا

نه  ضها كأ في بع مذكر مجموع و  كـانه  قات  عض األو في ب بع  سير يت مع التك يرى ان ج و 

حق باالسم  نه تل مذكر م مؤنث مجموع و أكثرها مؤنث مفرد و أما الجمع الصحيح فعالمة ال

 المؤنث  في بعض الحاالت 

ستخدم و يرى أن تاء التأنيث ال  لم ت غة  جد الل نا ن لك أ تة و ذ تدل على األنوثة في األصل الب

 التاء لتمييز الذكر و األنثى في الزمان القديم بل فرقت بينهما بمادة االسم نفسها .

لم  ما  هو  قي ،قالمجازي  و يقول "ديزيره" ان المذكر ينقسم الى نوعين اثنين مجازي و حقي

باري" يكن مؤنث من جنسه و الحقيقي هو ما ك بن األن ان مله مؤنث من جنسه و قج عرفه "ا

قديرا ، و  ظا و ت يث لف من عالمة التأن خال  ما  هو  كما يلي "اعلم ام المذكر أصل المؤنث،و 

فرج  له  كان  ما  قي ف ما الحقي قي فأ ير الحقي خر غ قي ، و اال حدهما حقي ضربين ا لى  هو ع

 .2الطكر و أما غير الحقيقي فما لم يكن له ذلك

                                                           

 1 فقه العربية المقارن ص 202
 2116دار الصداقة العربية للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  2الصرف و علم االصوات ديزيره ط 2

 05ص 
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ما و نجد ان  عالمة التأنيث "التاء" ال تدخل على بعض األسماء المشتقة مطلقا لو مؤنثا منها 

 .1كان على األوزان التالية )فعول،مفعال،مفعيل ، معفل(

 و هناك حاالت عديدة لتأنيث الصفة منها زيادة تاء مربوطة في اخرها نحو )مسرعة(.

 ى )مؤنث نعسان(على وزن "فعلى" )لما ذكره "فعالن" من الصفات( نحو نسع -

 على وزن "فعالء")لما مذكره "افعل" الدال على لون او عيب او حلية( -

 على وزن فعلى )لما مذكره أفعل التفضيل( نحو كبرى )مؤنث أكبر(. -

مذكرا  كما ان يد  ها ال تف يث ألن في اللغة العربية ألفاظ اختصت بالمؤنث ال تحمل عالمة التأن

 .2أشهرها )حائض ،طامث،عاقر،حامل،عانس،يانس،معصر...الخ(

يقول برجشتراسر "ان العربية انفردت عن غيرها من الساميات يشينين هما : اعراب الخبر 

ف لة االسمية  عراب خبر الجم كان ا قد  لى و المضاف ف سامية األم غير معرب ع غة ال ي الل

صف  شبه بالو عرب  ير م في األول غ كان  ما  عد  بر ب عراب الخ لى ا شار ا ما ا جزم ،ك ال

 المعرب و كان ذلك تدريجا في درجتين.

لى أن  يدل ع ما  ية  ية و األرام في العبر جد  ية و ن في األكد و اما المضاف فهو غير معرب 

 ان اعرابه من ابتداعات اللغة العربية.المضاف لم يكن معربا فيها أيضا فيظهر 

غوث و عمر  حو )ب و الحالة الثانية التي ابتدعتها العربية هي عدم انصراف بعض األسماء ن

،و طلحــة ( و كثيــر مــن ابنيــة جمــع التكســير فهــو مــن غرائــب اللغــة العربيــة و معلــوم ان 

مة للتعريـ كان فـي األصـل عال غة العربيـة فربمـا  صراف مسـتندات الل ف غيـر ان أداة االن

لق  صارت تخ ثم  مة  بأخر الكل قة  مدودة ملح حة م قة فت ية العتي في االرام نت  يف كا التعر

غات  باالستعمال الكثير و تضعف قوتها المعرفة ، ثم بعد ذلك خلقوا كثيرا من الوسائل في الل

مة  هي عال صارت  مة  ف بأخر كل مدودة  حة الم حاق الفت ها : ال يف من ية التعر ية لتأد االرام

 تنكير.ال

صل  ضا أ صحيح  و اي نث ال في الجمع المؤ جر و النصب  طابق ال سائل االعراب ت و من م

 الفتحة االنتخائية في :تحت ، و قبل ،و بعد , واشباهها فهي عالمة للظرفية .

                                                           

 1 مرجع نفسه ص 09

 2 صرف علم االصوات ص 51



 لدراسة الصوتية والصرفية                                                                                             الفصــل  الثاني                                                         ا
 

 
57 

عض العالقات  بين ب يات  قة بالنها ية التفر لى امكان من الراجح انه قد وجدت في السامية األو

خرى بحيث ال االعرابية في المضارع  لى ا غة ا من ل غير أن االستعمال اللغوي هنا مختلف 

 . 1يمكن استخالص تصريف معين منها للسامية األولى

نث  ها مؤ سعة ل لى ت نين ا من االث كل األعداد  يرى ان  عدد ف سماء ال يشير برجشتراسر الى ا

نث في المؤ مذكر متحركة  في ال ساكنة  شين  لك قال مذكرها و العشر على غير ذ ال  يوافق 

في  ساكنة  مذكر  في ال كة  شين متحر ها فال عداد دون من األ عدد  ها  ضم الي شرة( و اذا  )ع

 المؤنث نحو )ثالثة عشر( و )ثالث عشر ( .

ثة  كون مؤن جنس اي ت في ال عدود  ضاد الم شرة ت و من المعلوم ان االعداد من الثالثة الى الع

سعة اذا  اذا كان هو مذكر او بالعكس نحو :ثالثة رجال و ثالث نسوة و لى الت كذالك الثالثة ا

شرة  ثالث ع شر رجال، ثة ع حو )ثال عدود ن فق الم سها توا شرة نف شرة و الع لى الع ضمت ا

 امرأة(.

في  صال  عدود أ العددان "واحد" و "اثنان" صفتان أما االعدادالباقية فهي أسماء يتعلق بها الم

ستعم بدايات ال غات  كل الل في  جد  نه يو ير ا يه غ ضاف ال صورة الم كذلك و ال صفات  الها 

في األصل غير  ما  االعداد من الثالثة الى عشرة تقع في الجنس المخالف لجنس المعدود دائ

نث  شديدا يرجحان المؤ ان هذا االستعمال اللغوي قد تقهقر كذلك ال سيما في الحبشية تقهقرا 

 .2على المذكر

صال ها االت تي  و اما األعداد من احدى عشرة الى تسع عشر فانه يعبر عت حاد ال شر الت المبا

هذه  بالعكس و  كس  ثة و الع نت االحادي مؤن هذه اذا كا نذكر  شرة حيث  في األول بالع قع  ت

 .3التراكيب غير معربة في العربية تنتهي بالفتحة القصيرة
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 الدراسة التركيبية : -1

من بل  يشير "برجشتراسر " في باب التركبات الى شبه الجملة ،ف لة  ليس بجم هو  ما  كالم  ال

ثر  في اك سم  هي ا لة ف شبه جم سمى  له  ي هذا و أمثا ضافية : و  بات او ا مات او تركي هو كل

من  يه ،و  الحاالت و ال يمكن ان تكون فعال و اكثر اشكاله مركب من ضمير و هو المسند ال

عل و االمر و ا ئب ماضي الف لة غا شباه الجم بين ا من  سند و  هي م عل و  الصوات مادة الف

 فهناك االسم اذا كان شبه جملة مرفوعة في بعض الحاالت و منصوب في اكثرها.

ضم  ها :  ية من بات معن في التركي شيء  و العربية قد حصرت االسم المرفوع و معناه وجود 

فوع  سم مر مع ا ها )اذا(  الجملة و صيفة او شبيهة بالوصفية الى االسم القائم مقام جملة و من

 لحديث " التفت فاذا النبي معناه فكان النبي موجودا"بعدها مثاله من ا

 و قد ال يكون االسم المرفوع شبه جملة بل خبر مبتدأ محذوف يمكن تقديره مما سبقه.

لو ال أن  عاؤكم( ، اي ل ) لو ال د حو ) عدها ن فوع ب و من التركيبات ايضا )لوال( مع اسم مر

عدم  لة على  يا للدال قوع االسم منف عاؤكم (و و في وجد د من ن ها  ما يماثل شيء )والبد( و  ال

 الجنس من أشباه الجملة ايضا.

خالف  و نجد النصب كثير االستعمال في اشباه الجملة المقاربة للهتاف ، و النداء ، و الندية ب

لة و  لى جمل الكام يان ا عض األح االخبار.و انواع اشباه الجملة على اختالفها قد تقرب في ب

لى ذلك يكون على وجهين اما ب ها بعضها ع نين من عال او بعطف اث مل األف اعمالها عمال كع

ية و  لة فعل سمية او جم لة ا ما جم هي ا سيطة و  بعض.و اشار "برجشتراسر " الى الجملة الب

لة االسمية المحضة  لى الجم ها ع ظت كل قد حاف سامية و  غات ال الجملة االسمية كثيرة في الل

 تفي حيز واسع.

ضا و الجملة االسمية المحضة ،كم مة اي هي مبه شاكلها ف ا انها مبهمة من جهة األوقات و ما 

تي  حو )بي من جهة طبيعية العالقة  بين المبتدأ و الخبر فانا نراها وصفية في بعض أفرادها ن

سهم حرير( و  حو )لبا مبهم ن سه  بدل نف خار ،و ال عض ال في ب ية  ير( و بدل يت كب كبير( و )ب

 )لباس حرير ( اي ) لباس من حرير(.

في و ال ترق  ها تف ية فان في العرب يه  جدها عل جملة االسمية كانت من األصل اشد ابهاما مما ن

من  نا ، و  قا بي بدل افترا صف و ال لة كالو ست بجم تي لي سماء ال بات األ عن تركي ية  العرب
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ما و ادخاال  ضمير بينه خال ال بره ، اد سمية بخ لة اال في الجم تدأ  تربط المب تي  لروابط ال ا

ي جب ب ليس بوا ضمير  هو ال هذا  حو " فا ن بر معر كون الخ حال  في  ضيه  ية تقت د ان العرب

الصواب" و سمى النحويين الضمير في مثل هذا "ضمير الفصل" ألنه يفصل بين االسمية و 

 يشير الى انهما جملة .

لم  تدأ  فس المب نت ن لة و كا كان جم فاذا  لة  كون جم و خبر المبتدأ اما يكون مفردا و اما ان ي

بط  ير لى را حتج ا لة ت نت جم قولي الحمد هلل ( و ان كا حو ) تدأ ن كع المب ها  به التحاد بطها 

الخبر غير المبتدأ فال بد فيها رابط يربطها بالمبتدأ و يكون الرابط ضمير او اسم اشارة و قد 

فظ  كرار ل لروابط كت نواع ا من ا مثل "ابن قيم " لذلك وفاته ان استقصى ما نص النحاة عليه 

م قة  ثل )الحا تدأ م عم المب يد ن حو "ز تدأ ن ته المب يدخل تح بر  لة خ في جم قة( او عموم  ا الحا

ضمير اذا  عن ال ستغنى  قد ي نه ) الرجل" بيد ان ابن قيم نبه على امر هام يفعله النحاة و هو ا

 علم الرابط و عدم االستقالل بالسياق(.

تدأ كان  و قد يدخل الضمير في العربية بعد فعل )كان( ايضا فاذا كان )المتكلم( المب ما ،  متكل

 الضمير متكلما ايضا كذلك في المخاطب.

صير  و قد يدخل الضمير اذا كانت الجملة معمولة لفعل من أفعال القلب او اخوات )جعل( في

 اسمها مفعوال له.

يدخل  قد  في و  ند الن لك ع و من الروابط بين المبتدأ و الخبر )الباء( و تلحق بالخبر و اكثر ذ

عض بين المبتدأ و الخبره ) ها ب بين باقي لة و  من الجم قدم  جزم م بين ال لة  الفاء( و الفاء الداخ

شياء  من أ أصلها من )الفاء( الواقعة في الجواب)أما( و بعضه من )الواو( العاطفة بين اثنين 

 الجملة مع انه يمازح هذه )الواو( شيء من )الواو( الحال.

لة و خبر الجملة االسمية في )كل أمريء فله رزق سيبلغه ( ف الخبر في هذه الجملة جملة كام

في  هو  تدأ  لى المب جع ا ضمير را ية  لة الخبر في الجم جد  من ان يو بد  له رزق( و ال  في )

 المثال : ضمير متصل في )اله(

بين  فاء  و هذا التركيب نسميه بالجملة االسمية المركبة كثير االستعمال في العربية بعضه بال

لة  شبه جم المبتدأ ة الجملة الخبرية و أكثره بغيرها و هو قديم سامي األصل"و اذا قوع خبر 

عال  لق ف عل و المتع لق بالف قدرها متع شتق و بعضهم ب فأكثر النحاة يقدرونها متعلقة بمفرده م
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قدير كا نه رأى ان ت حاة و لك عن الن لك  قيم" ذ بن  قد حكى "ا ضمير و  سما متحمل لل ن او ا

قدير  نه خالف األصل، و ت ندذا و ا باب خبر المب في  الجملة اي الفصل متعلقا مستغنى عنه 

 .1الفعل متعلقا يوجبه النحويون في صلة الموصول و كذالك "ابن قيم"

ل تدأ الجم ية : ان المب من خصائص العرب ئب ال و  ضميرا للغا كان  ما  بة رب ة االسمية المرك

حو  شأن، ن يون ضمير ال سماه النحو ما  عالقة له بالجملة الخبرية و ال راجع اليه فيها و هذا 

 "انه ال يفلح الظالمون" و اكثر ذلك بعد )ان( كما هو في هذا المثال او بعد )ان( .

مع و مبتدأ الجملة االسمية منصوب بعد ان و اخواتها و كثر ية  ة ذلك من الخصائص العرب

في  صب  مل للن نت تع يدل ان )ان( كا ما  ضا و م ية اي في العرب شائعا  ساميا  صله  كون ا

 األصل كما تعمله في العربية .

شير  و في العبرية تلحق بها الضمائر على الطريقة التي تلحق بمضارع الفعل و امره ، و ي

سط تركي عل "برجشتراسر " الى جملة الفعلية و هي اب عن الف فتكلم  مة االسمية  من الجل با 

سند  قد ي ية  المعلوم و هو من مسائل الجملة الفعلية و هو فعل ما ال يسمى فاعله و في العرب

عوال  فعل ما لم يسم فاعله في بعض االوقات الى ما لم يكن مفعوال بل كان منصوبا غير مف

 2و ال نظيرا لذلك في غير العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 528ابن القيم الجوزية ،جهوده في الدرس اللغوي ص 1
 525المرجع نفسه ص 2
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لة و نجد الجملة  جد جم فال ن ية  في العرب ما  ية أ غات العرب في الل يرة  يه كث المفقودة المسند ال

يز  ية تتم جد العرب سامية األصلية و ن غة ال من خصائص الل هذا  نى و  مفقودة المسند اليه مع

نام  ما  ثل : "اذا  عن ساء اللغات السامية و غيرها باسناد الفعل او الخبر الى ظرف زمان م

 ا نام البطيئ و االحمق ليله".ليل الهوجل" اي " اذ

نى  له مث و من المعروف في العربية الفصحى ان الفعل يجب افراده دائما حتى و ان كان فاع

سامية  غات ال نة الل تدل مقار تو مجموعا اي انه ال تتصل به عالمة تثنية و ال عالمة جمع و 

نى و اخوات العربية على انه في تلك اللغات يلحق فعل عالمة التثنية و ال عل المث جمع و للفا

 المجموع كما تلحقه عالمة التأنيث عندما يكون الفاعل مؤنثا سواءا بسواء

ما :  لة ه خل الجم في دا مات ت يب الكل من ترك ضوعين  لى مو سر " ا طرق "برجشترت ما ت ك

 توابع االسم و توابع الفعل .

ة و االراميااة و فتواباع االساام هااي :تعريااف فنجااد أداة التعرياف فااي اللغااات السااامية العبرياا

تان:) ية اثن هي :)hàالعرب ية و  ية و االرام في العبر  )l à يف و عد التعر ية فقوا في العرب  )

مان  لى ز ية ا صولها المرتق من ا كون  قد ي ما  قارب بينه هذا الت جدا و  بة  ها متقار ير في التنك

 كونها لغة واحدة و يمكن ان تكون التغيرات المستقلة على خطوط متوازية.

عرف المضاف و من اهم ق يه معروف ي واعد التعريف في اللغات الثالت هو ان المضاف ال

جدها  ته فن عد و قيد ية وضعت للتعريف قوا ،فال يمكن ادخال الة التعريف عليه و نجد العرب

عن  به  بر  قد يع كر  شددت معنى التنكير حتى انه يعبر في المفرد عن الوحدة ، و الجمع المن

 التعدد.

بات درج لك :تث من ذ حدهما و  نواع :ا هي أ ها و  عد ل ير ووضع قوا بين التعريف و التنك ة 

تعريااف الجاانس بخااالف تعريااف العهااد :و ماان ذلااك اضااافة بعااض الكلمااات المبهمااة الااى 

 المعروف فتبقى منكرة مع ذلك نحو "بعضهم" اي واحد او عدة منهم.

ك فق  كان و عدم اتفاق اللغات السامية على شكل موحد ألداة التعريف و هي ال تت لى م ذلك ع

هن ، و  هل ، و ان ،  ية )ال ، و  ثابت لها فمن اشكالها في العربية الشمالية و العربية الجنوب

هي  ئة و  ية الباد جات العرب عض الله في ب ها  في اخر ية و  مة عرب في اول كل هي  ام ( و 
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في  ما  مة ا في أول كل ها  ية و موقع ئة كالتمور يات الباد عض العرب ية و ب في العبر هاء(  )ال

1الرامية و السريانية فهي )الف( في اخر الكلمة و قد كانت قبل ذلك )هاء(و )فاء(ا
 

ما   ية ،و ا به العرب اما البدل و التوكيد و الوصف فأكثر خصائصها سامي االصل ال تخص 

عد االعداد ، و  نه النصب ب صوبا م يره من تابع لغ جد االسم ال التمييز و ما يقاربه فكثيرا ما ن

 من ذلك التمييز التابع للوصف و خصوصا المفصل منه و هذا يكاد يكون خاصا بالعربية 

من الخصائص  ثل و  صفة م يذكر ال به  خر مربوط  شيء ا صفة  شيء ب الوصف ، وصف 

لذين  هو )األعداء( ا به و  شيء مربوط  صفة  )مررت برجل كثير اعداؤه( فوصف الرجل ب

 2صفتهم الكثرة.
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له  و نجد كثيرا من يكون الكالم مبهما و حتى مخطأ خفي األول ثم يستدرك او يصحح و أمثا

مررت  في العربية له( و ) به و عم ني عمر و حسنه و اد :بدل االشتمال و الغلط نحو )اعجب

 برجل حمار ( اي )ال رجل بل حمار(

ثل  جوز جعل م له و ي ثاني  و للوصف وجهان ،يكون وصفا لالسم السابق له و خبر لالسم ال

جل  ني : الر سن ،يع قول "الح جوز ال ما ي صاف ك سائر األو صوفا ك سما مو صف ا هذا الو

" كما يتحدث "برجشتراسر" ان االضافة سامية األصل و انها قد توازن اال االبدال او الحسن

كن  ثوب حرير( و يم ثوب،حرير( او ) قول ) نا ان ن نه يمكن ها ا التأكيد في بعض األحوال من

 ان يقال )ثوب من الحرير ( ايضا

نه بدل م قد ت سم و  لى اال ضاف ا قد ت ما  لنفس( و نحوه ها )ا كل مثل لك ان  من ذ صال  و  بات

فس  ما ،و "ن حالتين كلته تا ال هم" و كل ناس كل ناس" او "ال كل ال لك " ثل ذ ضمير راجع اليه م

يوازن  األمر" او "األمر نفسه" و ضد الكل هو "البعض" و تركيبهاتها متنوعة في العربية و 

ته  هي اخترع نه )غير( و  سامية و م بعضها تركيبات الكل و ال نظير لها في سائر اللغات ال

عاني و الوظائف الل نرى )غير( متنوعة الم غة العربية مبنية في ذلك مزيتها و طبيعتها فاننا 

 واسعة العمل و هي ذلك مضبوطة بقواعد

سورةالفاتحة "  ثال األول :" بالعكس م صفة و  و من الغريب االضافة : اضافة االسم غالي ال

تا لم األم الك سم ع هي با صوف و  سم المو قام اال مة م حة قائ سورة فالفات في ال ضافة  ب فاال

 الفاتحة كاالضافة في "مدينة بغداد"

نا تخصيص  و الثاني اي اضافة الوصف الى أنواع منها : "حسن الوجه" و فائدة االضافة ه

يب  هذا الترك في  يه  نرى المضاف ال لى غيره و  المعنى فالحسن يرجع الى الوجه فقط  ال ا

 في غيرهادائما معرفا في العربية تعريف جنس و ال يعرف 

ية عرفت  فيظهر ان اضافة الوصف الى اسم يخصص معناه ، سامية األصل ،غير ان العرب

سم "أفضل الرجال" و  لى ا من االضافة الوصف ا في األصل و  المضاف اليه و هو منكر 

جة  لى در هذا ا كل  في  صف  فع الو ها فر ما يماثل تابكم " و  يز ك جال" و "عز ضل الر "اف

يقال " الشيء العزيز من كتابكم" الى اخره و من األحوال االضافة األسماء الموصوفة كأنه 

 حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه و هو كمثير في العربية .
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حاال او خبرا  نت او  عوال كا كما تطرق "برجشتراسر" الى توابع الفعل فذكر انها تنصب مف

لك او ظرفا او غير ذلك اال ما تداخل بينه و بين الفعل حرف م ثر ذ جارة و اك حروف ال ن ال

 سامي األصل فالنصب هو عمل الفعل.

ية  في العرب ظاهر  صب  صائص ، فالن من الخ يل  ية قل سم و للعرب مل ا هو ع جر  ما ان ال ك

فع و  نرى الر يظهره االعراب كاظهار للرفع و الجر بل اظهار ابين من اظهاره لهما ، فاننا 

حذف الجر يحدف اعرابهما في الوقف و الفتحة اال نتهائية في النصب اذا كان اسم منكرا لم ت

حال و  في ال بل تمدد و ذلك يدل انها ممدودة في االصل و العربية كثيرة االستعمال للنصب ت

من  ية  به العرب فرد  ما تن في الخبر )كان( و اخواتها و خبر الفعل )كان( حال في االصل و م

 منه سمعا"اي سامعا.هذا الباب كثرة وقوع المصادر حاال نحو "احذفت ذلك 

كذلك  عل و  ضمير بالف ضا وصل ال ها و اي لى فاعل و من مسائل عمل االفعال عملها العائد  ا

بالنفس  صل  سه" فات لم نف قد ظ حدود ف عد  من يت ثل : "و عل م سم الف عل ا عن الف عويض  الت

كن يوصل  جار يم يه  ضيف ال بل أ عوال  للضمير العائد الى الفاعل و اذا كان الفاعل ليس مف

ثل با ستعماال م ثر ا ما أ: لنفس بينه خال ا يه "  واد لجار ضمير عائد الى الفاعل مثل : دعاه ال

 "دعاه الى نفسه".

لى  يشير "برجشتراسر" الى الحروف الجارة فكثير منها سامي األصل و قد زادت العربية ع

عن  ها ) باء( و من لى ) عالوة ع في(  ها ) يرة من يدة كث فا جد مة حرو جارة القدي حروف ال ( ال

جاران و imعالوة على )من( السامية األصلية و من ذلك ان ) ( العبرية يحاذبها في العربية 

 (العبرية اي )معي(immài( نفسها و )عند( المطابقة لاا ) imهما )مع( المطابقة لاا ) 

كان و  لى م تدل ع في(  صاحبة و ) ستعانة و الم صاق و اال لى االلت تدل ع باء(  صارت )ال ف

عد و  كذالك صارت )من( لى الب شير ا عن( ت يين و ) تشير الى ابتداء الغاية و التبعيض و التب

سها  هي نف حت( و  قد ابتعدت العربية عددا كبيرا من األدوات الجارة و أكثرها على قياس )ت

 سامية األصل و مما قيس عليها في العربية )دون،وفوق،و بعد( و غيرها.

حرك و و مما اختصت به العربية من ضروب استعمال اد عال الت ية أف وات الجر )الباء( لتعد

 االنتقال  من موضع الى موضع نحو )جئت به(  اي أجأته.
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لى  من( ا جار و خصوصا ) ضافة ال كن ا ناقيتين و يم ما( و )ان( ال عد ) و منه ادخال )من( ب

ند هللا"و ال  من ع هذا  حو " فتخفض اذن ن ها  فتح من لى  ية ع جارة و المبن حروف ال عض ال ب

صلها نصب  يجوز اضافة مع( أ فتح غير ) لى ال ية ع جارة المبن فالحروف ال الجر الى )مع( 

 للظروف فال عجب انها تخفض بعد جار .

خر او ضمير  سم ا يه ا كان مضافا ال جر اذا  حرف  يه  سم المضاف ال نى ا و قد يضعف مع

 فيصير معا بمنزلة حرف جر مثل : بين يديه اي : )أمامه(.

قدم و االتباع في اللغات السامية  عل الم ها ان الف و خصوصا في العربية ناقص من جهات من

ها أن الجمع  يجوز ان يكون مذكرا مفردا في أكثر الحاالت على اختالف أحوال الفاعل و من

 الكسر و ما يشاكله يتبع غالبا كأنه مفرد مؤنث.

شية )àlayفان األصل في )على( هو :) في الحب يةlàlà(في العربية على ،و  في العبر و  ( و 

 ( و في العبرية )الى(.él( في العبرية )ilay( كما ان األصل في )الى( هو )àlاالرامية )

 و تيحدث "برجشتراسر" عن أنواع الجمل فيذكر منها:

ستفهام االستفهام :  -1 يقول لنه جنسان في كل اللغات استفهام عن كلمة و يكون جوابه كلمة و ا

يب  ية االستفهام بترت عن جملة و يكون جوابه ، )نعم( او )ال( و اللغات السامية ال تعرف تأد

ستخدم  ما ان ت مة و ا يه اال النغ شارة ال كل ا عن  ستغني  ما ان ت للكلمات خاص به أصال ، فا

عن األدوات و األول مو فأدوات االستفهام  صيحة  ية الف في العرب نادر  هو  له و  ها ك جود في

سامية و  غات ال من الل ية  الجملة في العربية اثنان )هل و الهمزة( و ال توجدان في غير العرب

لى ان  مز ا قد تر ستفهام و  في اال قوة  شد  هل( ا ستعمال و ) ثرة اال فة الك هي المألو مزة  اله

ضد بال و  جواب  قع ال سائل يتو غات ال كل الل في  نه  بر ع بنعم  و يع جواب  قع لل هو التو ه 

 االستفهام المنفي.

كل  في  نك ألنت يوسف" و  ثل : "ان لى )ان (م مزة ع خال اله ية :اد و من الخصائص العرب

لم  خوك ام  جاء أ ثل : "ا ضد األول م اللغات كثيرا ما يضم الى االستفهام ،استفهام ثان على 

بت األول و يجئ " فال بد من وقوع احدهما من  لى المجيب ان يث جب ع المجيء او عدمه في

 ينفي الثاني او بالعكس.
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في:  -2 في ال الن خرى للن ها أدوات ا ية من شتقت العرب قد ا ية )ال( و  في العرب قدم أدوات  أ

ية ) في االرام ها  ليس( فيقابل سامية ، اال ) غات ال سائر الل من laytتوجد في  بة  هي مرك ( و 

 )ال( و اسم معناه المجود

عض و  كريم و ب ية ال في القرائن كاد ان توجد اال  نادرة ال ت هي  مما يشتق من )ال( )الت( و 

ها  ضم الي قد ت ئدة و  الشعر العتيق ، و من ذلك )لم( و ربما كانت مركبة من )ال( و )ما( الزا

 )ما( ثانية فتصير )لما( و )لن( مركبة من )ال( و )ان(.

ف حروف للن شتقاق  لى ا صر ع لم تقت ية  عض األدوات و العرب له ب عت  بل أختر من )ال(  ي 

الجدياادة ايضااا و هااي )مااا( و )ان( و)غياار( ف )مااا( و )ان( يحتماال ان يكااون اصاالهما 

 االستفهام.

سيم  نا تق و اذا اردنا ان نبيين وظائف أدوات النفي المذكورة على اختالفها و تعلق وجب علي

نوا هي ثالثة ا في الخبر ، و معاني النفي المهمة التي تؤيدها األدوات و  عل ، و ن في الف ع :ن

 نفي الكلمة ، و تضم اليها نوعا رابعا و هو عطف المنفي على المنفي.

لدعاء و نظيره  في ا لى ن ستقبل ، و ا ضر و الم في الماضي و الحا لى ن فالنوع األول ينقسم ا

سا لى ثالثة اق سم ا في الى نفي األمر و هو النهي و النوع الثاني بسيط و النوع الثالث ينق م :ن

 وجود الشيء ، و نفي وقوع معنى الجملة على شيء و نفي األتصال بالشيء .

لة اي ان  و من ذلك ما قيل في )ال( و )ان( النافيين و منه ايضا ما قيل في )ليث( اذ هي عام

من  اسم االول بعدها يأتي منصوبا و االسم التاني لتخلص  في ا بة  كن الرغ عا و ل يأتي مرفو

ما اذ  يد بينه لك بالتوح من ذ هذه المفارقة الشكلية جعلت المستعمل اللغوي يجد لنفسه مخرجا 

 .5ادخل ما على )ليت( فعال)ليتما(

ما  سوية و اعمال و كاله سان ت و "برجشتراسر" في كالمه عن تركيب الجمل و يرى ان جن

 1ية عطفية و تسوية غير العطفية .نوعان عطفي و غير عطفي تسو
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ثل  حال م من ال ير  فه" و كث جائني رجل ال اعر ثل " صفة م نه : ال و االعمال غير العطفي م

 :"قعدت اتفرج"و غيرها.

يربط باألسماء الموصولة و )ان( و 'ان( و )اذ( و )اذا( و  ما  نه  ير م و االعمال العطفي كث

عل )ما( الى غير ذلك من تسوية غير العطف من الف عل  بدل الف ية بين الجمل في اللغة العربية 

كر  نا ذ يب ه من الترك غرض  لك ال بن ما سره عمرو  بد)بن زرارة( ا ئذ مع سير يوم ،مثل "ا

 الفعل ما لم يسم فاعله ابتداءا فهذا النوع من بدل الفعل من الفعل خاص بالعربية.

حر ها و  صل في هو األ ية و  في العرب ير  سوية كث في الت هو و العطف  صلي  طف األ ف الع

 "واو" و هي سامية األصل و نجد في العربية معها )الفاء( و أصل معناها )ايضا(.

تل زوجها و    ثل )ق في م حال(  في االعمال )واو ا ية  سوية العطف ستعمال أدوات الت من ا و 

فان  ما  في طبيعته تين  ضاد الجمل مع ت هي حامل( و الذي يدل على االعمال هذا هو العطف 

 فعلية ماضية و الثانية أسمية غير معنية الوقت و أصل العطف هو عطف المتماثلين.األولى 

لك "ان عصى  و من استعمال العواطف في االعمال )الفاء( في جزاء الشرط و غيره مثال ذ

فويل له" فالقصة فيها مثلها في )الواو( الحال فان الذي يميز )فاء( الجواب عن رفاء العطف 

سمية ال هنا هو تضاد طبيعة  ية ا شرط و الثان الجملتين فاألولى فعلية يعمل في فعلها حرف ال

 عمل للشرط فيها.

ها :العطف  ها كل و من االعمال بالعواطف )الفاء( و )الواو( و )او( و النواصب و األصل في

مال  من االع ها  حد من كل وا صاحب  يرة و ي في كث ير العط مال غ نواع االع سوية .و ا و الت

 ع:العطفي و هي انوا

 / الجمل الوصفية :5

لى  صفة تقتصر ع سين فال بين الجن ية  قت العرب قد فر صلة و  صفة او  فالجملة الوصفية اما 

سان موجودان  وصف األسماء المنكرة و تقتصر الصلة على وصف األسماء المعرفة و الجن

فااي سااائر اللغااات السااامية و ان لاام تفاارق بينهمااا تفريااق العربيااة ، فتسااقط الموصااول بعااد 

صله  سه اال ان ا في االسم الموصول نف سامية  المعرف في كثير األوقات و تختلف اللغات ال

 اسم من أسماء االشارة منها العربية .
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ها و احتفضت  مول في لة ال المع جزاء الجمل العام من أ و االسم الموصول في األصل جزء 

به و  في اعرا غات العربية بذلك فاتبعت االسم الموصول االسم الموصول به  قد حافضت الل

 السامية على وقوع الضمير على اسم الموصوف في داخل الجملة الوصفية .

سامية  غات ال و يجوز استعمال اسماء االستفهام موصولة ايضا ، فهذا و ان وجد في سائر الل

غة  فحيزه في العربية اوسع بكثير منه غريها و )من( و )ما( كثيرة جدا في هذا المعنى في الل

عت العربية  فرد و ان اتب بين الجمه و الم هو  و )اي( أقل منهما و أصل معنى )من( مكنر و 

 دائما كأنها مفرد.

ما( màmàوقد تضاعف )ما( لتأدية معنى االبهام و التنكير فتصير )مهما( بدل ) ( و تلحق )

بغيرها ايضا مثل )ايها( و من )من ما( و )كيف ما( و )اين ما( و )حيث ما( أصل اسماء او 

 وف استفهامية تستعمل كالموصولة و تعمل غالبا عمل حروف الشرط.ظر

هي  ية ف عددت العرب ما ت حو  لى ن سامية ع غات ال و قد تعددت استعماالت )من( و )ما( في الل

 .5استفهامية و موصولية و شرطية و دلت على العاقل و على غير العاقل 

ني   لك ا نت مسرورا و اردت  ان  قيام مضمون الجملة مقام االسم الموصوف فمثال ذ اذا ك

هي  اتكلم عن تلك الحالة و افيد مثال ما سببها قلت "سبب كوني مسرورا" فقبلت الجملة التي 

 "أكون مسرورا" مصدرا فأمكنني بذلك اضافة كلمة )سبب( اليها.

يرا  لة تغ ناءا الجم ير ب و الوسيلة التي تصير بها الجملة اسما ناقصا من جهات منها لزوم تغي

ا فيصير المسند اليه مضافا في أكثر الحاالت و منها احالة التميز بين الماضي و الحاضر تام

في  هي  سما ف لة ا صير الجم غة لت تدعتها الل تي اب سائل ال قدم الو لك و ا ير ذ ستقبل و غ و الم

سميها  اللغات السامية ادخال اسم موصول عليها و العربي ةتستعمل )ما( في هذا  المعنى و ي

بل اخترعت النحويون ) ما(  هو ) حد  ما المصدرية ( و لم يكتف العربية بحرف مصدري وا

طو )ان(  لى الجمل االسمية فق خال )ان( ع ها باد يزت بين ما )ان( و )ان( و م اثنين معه و ه

 على غيرها.

ترب  شاكلها تق و الجمل المصدرية النائبة عن المفعول فعل من افعال االرادة و الطلب و ما ي

ها و بعضها و  ير عن في التعب غات  تردد الل لذلك ت ها و  جوهر معنا في  من الجمل الغرضية 

مل  شبه الج ما ي لى  مل ع هذا الع ية  صر العرب لم تق ضة و  صدرية المح مل الم شبهها بالج
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ما الفرضية من الجمل ال له مضارع ، و م مصدرية المستأنفة با )ان(بل اطلقته عن كل ما فع

كي(  نى ) قارب لمع ستقل م نى م لى مع نى المصدرية ا يدل على ان )ان( كثيرا ما تتعدى مع

 حذف الحروف الجارة قبلها و هذا كثير في العربية.

جار حرف  عد  و نجد ان اكثر ما تنوب عنه الجملة المصدرية من أجزاء هو المجرور ب ثم ب

يه و  ذلك المجرور باسم مضاف و المنصوب عن المفعولية و األقل وقاعا هو الرفع مسندا ال

 هناك وسيلة أخرى القامة الجملة مقام االسم و هي ادخال )كون( عليها.

 *الجملة الحالية       

تان تكون اما غير عطفية او معطوفة بالواو و الحالتين قديمتين فالحال في الغة السامية ط ريق

بدؤها  لة االسمية م ية و جم لة فعل من الجم عد" مركب  نا قا جائني و ا ثل : " بسيطتان هما م

مألوف و ال  هو  تين  طف الجمل لى فع من األو هم  لى نف قرب ا جدها أ عل و ن عل  الف ير فا غ

ند  صا ع ية و خصو من الفعل حال  نى ال لى مع قرب ا سمية أ لة اال يل و الجم لى تعل تاج ا يح

 ه في الجملة الثانية عنه في األولى .اختالف المسند الي

بع  هو ال يت قديم و  نافي ال بالحرف ال في  ية المضارع المن لة الحال في الجم و اما النفي فنرى 

بع الماضي غير  في يت المضارع غير المنفي فيكون حاال بغير حرف عاطف و الماضي المن

با)لم( او ) ستأنف  في المضارع المنفي في ادخال الواو على الجملة الحالية فت ستعمل لن ما( ت

 ايضا و ال يجوز استغناؤها عن )الواو( الن اصلها استفهام ال نفي.

في خبر  صل النصب  هو أ حال  نى ال في المع ما ان النصب  الجملة الحالية قد تكون خبرا ك

عل  )كان( الجملة الحالية تختلف عن االسم المنصوب على الحال في ان النصب كل توابع الف

 ل.و بينها الحا

 الجملة الشرطية:

بي و  سامي غر قديم  هو  ية )ان( و ت في العرب شرط  حرف ال لى ان  سر" ا شير "برجشترا ي

في  ير  ستقل كث ضر و الم لى بالحا استعمال الماضي و ما بمنزلته في الجملة الشرطية داال ع

 اللغات السامية.

غرض  لى و ال ية األو باع الثان تين بات لى الجمل ضي ع قت الما ية اطل ية ان العرب لك تقو من ذ

شريطة  لة ال عمل الشرط و ربما لم يكن ذلك اال بعدها نسوا أصل استعمال الماضي في الجم
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ستعمالها  جوز ا حاسبين ان )يفعل( و )فعل( عبارة عن الحاضر و المستقبل خاصة بالشرط ي

مان  لى ز ته ع لت دالل قد زا جزوم  ضارع الم لك ان الم لى ذ ما ادى ا ضا و م جزاء اي في ال

شرط ان الماضي ف باب ال في  ية  عدة النحو ي اوئل تاريخ اللغة العربية اال بعد )لم( تجيز القا

هو  عا و  لراجح او مرفو هو ا ما ، و  شرط مجزو با ال كون جوا ضيا ان ي كان فعل الشرط ما

لى  بي ا شكل االعرا من وحدة ال مرجوح و هي قاعدة وصفية تعكس االتجاه المألوف التفتت 

شرط  التعدد غير أن الترجيح هنا كون اداة ال ية تقتضي ان ت هذه النظر مبعثه نظرية العامل ف

في  سبب  عود ال نا غير مجزوم و ي عاملة في فعلين تجزمهما فعل الشرط و جواب الشرط ه

ذلك الى ان الفعل ابتعد عن عامله و لذا فان بعض النحاة الذي يتشبثون بان  اداة الشرط البد 

 .1لها من فعلين تجزمها

حرف و اما نفي الش يتمكن  لم  رط فهو دائما با )ال( او )لم( و بعدهما المضارع المجزوم و 

في  مألوف  في ال هي الن لم(  قديم و ) يب ال هذا الترك في  تدخل  من ال ما(  النفي الجديد و هو )

الشاارط و قواعااد الجملااة الشاارطية ينبغااي ان تكااون فعليااة فااي العربيااة اال انااه يمكاان تقااديم 

 الضمائر المؤكدة على الفعل.

هي  و في اللغات السامية غير العبرية تجوز الجملة االسمية في الشرط و ان يرافقها )اذا( و 

ثر حاالته  في أك خاصة بالعربية و معناها بين الشرط و بين الزمان و عملها يتبع عمل )ان( 

هو  اا )ان( و  صين با لين الخا حداث العم لى ا في اقتارها ع يا  غير ان حداثة )اذا( تظهر جل

 دون المضارع المجزوم. الماضي

مل )اذا(  ية لعا ثرة وقوعها على زمان الماضي فوضعت العرب عن ك به )اذا(  و مما تنفرد 

عين  حين الم عن ال برة  شرط و )اذ( المع نى ال يداخلها مع تي  قواعد ثابتة منفصلة بين )اذا( ال

 ية في الماضي كل التفريق و ال نجد نظير كل هدا في غير العربية من اللغات السام
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ثرا  ما ا في الفصل بينه ان الفصل الحد بين )ان( و )اذا( أمر ال يتفق و الواقع اللغوي بل ان 

خد سهيل فيأ لى الت جنح ا لذي ي جرد ا لي الم ظر العق ثار الن سيم اال ان  من ا بالتنظير و التق

قل  بين )ان( و )اذا( او  صعب ان يفصل  التركيب اللغوي في سياقه النصي و لقد كان من ال

شرك و  شرابا فال نى ا حدهما مع شرب ا بين معنى الشرط و الزمن في مواطن عديدة فكأنما ا

ف لم ت غات  بين الزمان يختالج الروح الغامضة في التركيب نفسه او لم ال ؟ فمن الل تة  رق الب

 التركيبين من حيث الشكل فاستخدمت للشرط و الزمن اداة واحدة

و يشاتد األمار تعقيادا فاي بااب عناد الحاديث علاى الفعال الشارط فاي المعطاوف ،فااالعطف 

بالعطف  باا)الواو( او )الفاء( على الفعل الشرك اذا كان مضارعا يجيز في المعطوف الجزم 

عد و يجوز النصب على اعتبار )واو( ا عل ب سببية و الف فاء( ال هي ) فاء( ف لمعية ، فان كان )

ية  اي منهما منصوب باا)ان( مضرة و على هذا أجاز ان يقال "من يفعل الخير و يخلص الن

عد  اا)ان( مضمرة ب صبها ب لى العطف او ن جزم يخلص ع لك ب ،فيخلص النية يشبه هللا" و ذ

 1)واو( المعية)فاء( السببية

 الدراسة الداللية : 2 

كل  ها  تحدث "برجشتراسر" عن المشترك السامي من المفردات فأما الكلمات التي تشترك في

ناءا  ية ب غة العرب صر الل قدم عنا بين ا عد  ستحق ان ت تي ت اللغات السامية و بينها العربية و ال

علااى ذلااك فهااي بعااض أسااماء االنسااان و احوالااه و اسااماء الحيوانااات و اسااماء النباتااات و 

ها و اعضا عدد اجزائ ثم  ئه و االالت  يت و أجزا سماء الب عض أ عالم و ب جزام ال بدن و ا ء ال

ساميات  من ال عن غيرها  مات  كبير من األفعال و من األسماء كما تنفرد العربية ببعض الكل

ثر  ها فنع لى اختالف نواع االبل ع من ان اللغة العربية قد اخترعت كلمات جديدة خاصة بكل ا

ص ها و على اثار مزية العربية الخا طور نحو في ت جدناها  ما و  ها ك تاريخ مفردات في  ها  ة ب

 صرفها.

من  كل  في  سرها  عاني بأ حروف الم في  االشتراك ظاهرة مألوفة في اللغات السامية تتجلى 

بين الماضي و  شاء و  هذه الغات بشهادة نحتها و األفعال الماضية مشتركة بين الخبر و االن

بين الماضي و  ية و  في العرب ضا المستقبل  هو اي كذا المضارع و  بري و  في الع ستقبل  الم
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سريانية و  ية و ال في العرب مشترك بين الماضي و الحال استقبال و تنفيد االستمرار التجددي 

فاظ  مثال أل ناك  غات و ه العبرية و هناك مقدار كبير من األلفاظ المشتركة في كل من هذه الل

خرى ل ية أ عاني مجاز لى م عا األصلي ا عن معنا في غير نقلت  ستعمالها  ثر ا ما و ك عالقة 

ية  عين الجار لى ال مدلولها  فغدت لذلك مثال لفظ )العين( الذي يطلق على العين الباصرة و ع

لذي يطلق  و على أفضل األشياء و احنها و على النقد من الذهب او الفضة و لفظ )الحمل( ا

سحا لى ال سماء و ع بروج ال من  برج  لى  ضام و ع ماء و على الجذع من ولد ال ب الكصير 

 .1غيرها

مة و  غات قدي من ل خدتها  قد ا ذكر "برجشتراسر" مجموعة من المفدرات و زعم ان العربية 

لى  سبه ا ما ن نه  شية و م لى الحب سبه ا ما ن ها  لى الفارسية و من سبه ا ما ن مات  هذخ الكل من 

لف م صى و تخت كاد تح يرة ال ت بة كث ية المعر مات االرام عم ان الكل قد ز ية و  ها االرام نابع

فاظ  ها أل فمنها يهودي ينبغي ان تكون قد اخدت من لهجة من اللهجات اليهودية االرامية و من

مع  ها  تي ذكر جات ال لك الله فاق ت سوى ات يه  يل عل كره ال دل لذي ذ عم ا هذا ز صرانية و  ن

ما  قوى م كون ا العربية التنزيل فجعلها هي التي اخدت دون ذكر احتماالت اخرى يمكن ان ت

لم ذكر مثل  سامية األصل ف ها  به ان في كتا ان تكون اصول هذه اللغات واحدة كما يزعم هو 

 .ال تكون هده اللغات قد اتفقت اتفاقا ساميا و ليس ألحدها فضل على األخرى

لك  في ت مات واردة  هذه الكل كون  سوى  يه  مد عل مي يعت ياس عل يه مق هب ال ما ذ ليس في و 

تاريخي سبق اال لى ال يذهب ا كان  فان  غات  فق  الل ضية ال يرا لك ق غات فت هذه الل صحاب  أل

 2عليها اذ من ينسب اليه هذه اللغات هم عرب.

يرة  بل لقد حاول ان يخفي اتحاد هذه اللغات مسمى السامية فقال "فأما أصل هذه الكلمات الكث

من  سقطت  الخاصة بالعربية فقد مال بعض العلماء الى انها او اكثرها سامية أصلية ايضا و 

ضه  اال اللغات ال جوز افترا ية و ال ي في الغا مال  عن االحت يد  هذا بع ية و  سامية غير العرب
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هي  ها  ها و حتى كون من أخوات سامية االم  على فرض كون اللغة العربية اقترب الى اللغة ال

ها  سبب ل تي ال  هام ال هم األو من أ هذا  يرة ان  ضع كث في موا اللغة األصلية بعينها و قد بينا 

ية غة العرب يف  فان الل ها فك فوق درجت لى درجة  عت ا ها و ارت من اخوات ثر  يا اك ترقت ترق

 1يمكن ان تكون مع ذلك ناقر بالي اوائل اللغة منها"

يت ، الخمار ،  مان ، الز ية : الر ها ارام سر" ان كر "برجشترا تي ذ فاظ ال عض األل من ب و 

عالم ، سلطان ، األمة ، ال سوق ،  المرجان، الباب ، الزجاج، السكين ، الخاتم ، ال نة ، ال المدي

قان  سكينة ، فر يوم ،  لرحمن ، ق القسط ، السبيل ، الساعة ، كنت ، كاتب ، قرأ ، التفسير ، ا

 ، صلى ، صام ، ناب ، زكاة ، كفر ، عبد ، رجز ، .............الخ

هي ) نزول skiteو من أمثلة تحليله لفظ قوله "سكينة ، و  سكون و ال صلها مصدر  اي ال ( أ

 فخصت عند اليهود بسكون الحضرة االلهية و تنزلها في العالم و في نفس االنسان.في محل 

( عنااد purtana( اي انقااد و حاارر )prak( مشااتقه ماان )purkanaو الفرقااان و هااي )

اا سومة ب ها المو لذنوب و جزائ من ا فداء  ليص و ال صارى التخ هم  gnostoques الن )الن

 على الوحي.  purtanaهي المنزل( اطلقوا يعتقدون ان وسيلة التخليص هي العلم االال

 و اذا رجعنا الى المعجم العربي وجدنا ان :

 2لفظة )سكينة( من أصل لغوي واحد يدل على خالف االضطراب و الحركة )سكن(

سكون ، و  ساكن و م و يتفرع عن هذا األصل اشتقاقات كثيرة :سكن ، يسكن ، سكونا ، فهو 

هم سكان ، و  هذا ا سكين ، و  شت هو م هذا اال لخ ان  ظة سكان ..ا صالة اللف لى ا يدل ع قاق 

 عربيا 

ثر شيئين او اك بين  يز  لى تم يدل ع حد  غوي وا من ل قان(  ظة )فر هذا  2لف عن  فرع  . و يت

فاروق  فارق و  األصل اشتقاقات كثيرة منها :فرق ، يفرق ، فرقا ، و فرقانا ، فهو فارق و م

فرق ، و و فرق ، يفرق ، تفريقا فهو مفرق ، مفرق ، تف فرق و ان هو مت رق ، يتفرق ،تفرقا ف

 3الفرقة و الفرق ......الخ
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تراث  مة ال في خد شرقون  قى دور المست هذه بعض النتائج التي اهتديت اليها في بحثي و يب

 العربي على مزيد من الدراسات األهمية .

عن  االستشراق اتجاه فكري يعني بدراسة االسالم -1 صدر  و المسلمين و يشمل كل ما ي

غة و  سنة و الل يدة و ال في العق سلمين  سالم و الم ضايا اال ناول قا سات تت من درا غربيين  ال

 التاريخ و غيرها.

لدرس   -2 في ا يدة  حرص المستشرقون على العناية باللغة العربية فقاموا بمجهودات عد

ف عدة مؤل فألف  سر  شرق برجشترا منهم المست بي  غوي العر لم الل لى ع مدخل ا ها : ال ات من

 اللغات السامية و التطور النحوي للغة العربية .

سالة  -3 ته :ر من مؤلفا مة  جات قدي غات و له عدة ل لم  ماني تع شرق أل سر مست برجشترا

 حنين ابن اسحاق ، و كتاب األسابيع ألبقراط ، و كتاب ابن خالويه في القراءات الشتاذة.

في   -4 قارن اتبع برجشتراسر المنهج الوصفي  منهج الم ية ، و ال ظاهرة اللغو سته لل درا

 في دراسته للعربية و اللغات السامية.

سر  -5 سم برجترا قد ق صفة الصوت و لمعرفة الصوت و تمييزه علينا تحديد المخرج و 

 األصوات الى اني ، و متوسط و رخوة.

تؤؤؤدي الحركؤؤات اضؤؤافة الؤؤى دورهؤؤا الصؤؤوتي وظؤؤائف ذات أهميؤؤة علؤؤى مسؤؤتو   -6

 عجمي و داللي و النحوي جميعا.الصرفي و الم

ان برجشتراسؤؤر ينفؤؤي وجؤؤود ظؤؤاهرة التنغؤؤيم فؤؤي ثراتنؤؤا غيؤؤر ان بعؤؤض الدارسؤؤين  -7

براهيم  غيم ا سة التن لى درا به ع من ن شهر  من أ ضغط  غيم و ال جود التن كد و صرين يؤ المعا

 انيس.

صوب   -8 ستقرارها  عرض ا في م جه  تي تت صوتية ال بات ال كل التقل ستغرق  لة ت المماث

 و التمائل.التقارب 

يار األخف  -9 نه ان اخت يل و كأ قي الثق مع الصوت الحل فة   حة الخفي تابع الفت في ت يبدو 

هو  حة  لألثقل و لكن ما يؤكده الدرس الصوتي و برجشتراسر ان وضع اللسان في انتاج الفت

 نوع الوضع الدارسين اللسان مع أصوات الحلق يكون منبسطا في قاع الفم في حالة اراحة.
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عان يمتاز الف -11 عن الم بر  تي تع يدة ال من األوزان المز سلة  سامية بسل غات ال في الل عل 

عل او  شدة الف عن  ير  تة للتعب يرات ثاب جذر تغ ير ال المشتقة من المنعى األساس و تصاغ بتغي

 تكراره و عن السبية و المشاركة الفعل و البناء للمجهول و غير ذالك.

السؤؤامية لهؤؤا تركيؤؤب خؤؤاص يختلؤؤف عؤؤن الجملؤؤة فؤؤي العربيؤؤة و  الجملؤؤة فؤؤي الغؤؤات -11

يه  كز عل لذي ترت ها ا عده عماد يرا و ت المجموعات األخر  فهي تعتمد على الفعل اعتمادا كب

 ،و في العربية نجد الجملة مكونة أساسا من مسند و مسند اليه و هما أساسا الجملة .

هاء اللغات السامية تختلف في أداة التعريف فنجدها ف -12 ي العربية )ال( و في العبرية ال

 في أول الكلمة ........

 تشترك اللغات السامية و من بينها العربية في كثير من الكلمات و المفردات. -13

 يوجد ألفاظ دخلية على العربية من فارسية و ارامية و حبشية.  -14
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 1991/1111ابن منظور ، لسان العرب ،ط،دار صادر بيروت /  .1

 1111/ سيبويه ، الكتاب ،بوالق  .2

 1111/ سيبويه ،الكتاب ،بوالق  .3

   1969/ ابن فارس ،مقياس ، تحقيق عبد السالم هارون ،دار الفكر  .1

يق /  .5 يق و تعل سيبويه ،تحق تاب  لى ك قة ع فار ، التعلي بد الغ ابي الحسن بن أحمد بن ع

 1991 -1111مكتبة االسكندرية ،  1بن حمد القوزي ط

/ أبوووو الحسووون علوووي الحسوووني النووودوي ، مقووواالت و بحوووو  حوووو  االست وووراق و  .7

 1121/2112دار ابن كثير للطباعة و الن ر و التوزيع بيروت  1المست رقين ط

صر د ط / اح .6 بي المعا في األدب العر ها  سفة االست راق و اثر سمايلوفتش ، فل مد 

 .1991دارك الفكر القاهرة 

احموود عبوود الحميوود رووراب ،رييووة اسووالمية لالست ووراق د ط مكتبووة م لووة البيووان /  .8

 الرياض  د ت

دار وائوو  للن وور  1اسووماعي  أحموود عمووايرة ، المست وورقون و المنووواط اللغويووة ط/  .9

 .2111عمان

دار وائوو  للطباعووة  1اسووماعي  أحموود عمووايرة ، المست وورقون و المنووواط اللغويووةط./01

 2112االردن 

 2112دار وائ  األردن  1اسماعي  أحمد عمايرة ،بحو  االست راق و اللغة ط ./00

قاهرة و دار ./01 خان لي بال بة ال ية د ط مكت غة العرب حوي لل طور الن سر ، الت بر  ترا

 1912-1112الرفاعي بالرياض 

مادي د ط ./03 صالح القر مة  ية ، التر  صوات العرب لم أ في الع كانتينو ، دروس   ان 

 .1977تونس 

في ./01 ها  ظاهرة االست راقة و أثر طاب االست راقي )ال قد الخ سي ن سالم سا حاط  ال

 .2112دار المدار االسالمي ليبيا  1الدراسات االسالمية (ط

 1111-1121الثقافية الدينية القاهرة  مكتة 1حسام بونساوي علم األصوات ط ./05
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دار الصداقة العربية للطباعة و الن ر و  1ديزيرهسقا  ، الصرف علم األصوات ط./01

 .1997التوزيع بيروت 

ية ، و صرفوا و ./01 سة األصوات العرب قارن )درا ية الم كي ،فقوعرب ير بعلب رمزي من

 .1999للماليين لبنان دار العلم  1نحوها على ضوء اللغات السامية( ط

مكتبووة  1رمضووان عبوود الثووواب موودخ  الووى علووم اللغووة و منووواط البحوو  اللغوووي ط./08

 .1996-1116الخان ي للطباعة و الن ر القاهرة 

بة ./09 ما  محمد ب ير د ط مكت يق ك غة تر مة و تعل في الل ستيفن اولمان ،دور الكلمة 

 .1961ال باب 

لو يز ./11 ساموك ،ا مود ال لم االست راق طسعدون مح ناهج للن ر و  1في ع دار الم

 .1121/2111التوزيع 

كة ./10 مريخ للن ر الممل عد و نصوص( د ط دار ال ية )قوا غة العرب فرط را د الل سيد 

 .1111/1991العربية السعودية 

طوووواهر سووووليمان حمووووودة ايوووون القيمال وزيووووة فووووي الوووودرس اللغوووووي د ط دار ./11

 .1967ال امعاتالمصرية االسكندرية 

 .2111-1122 1عاد  االلوسي ،ثرات العربي والمست رقين ط./13

مة د ط ./11 ية القدي ساميات و اللو ات العرب في ال سانية  تاض ،دراسةل ي  مر بد ال ل ع

 2111دارهومة للطباعة و الن ر ال زائر ،

-1111 1ع يوو   اسووم الن وومي ،المست وورقون ومصووادر الت ووريع االسووالمي ط./15

1911. 

 يد صالح حمدان،طبقات المست رقين د ط مكتبة مدبولي د ت .لحماعبد ./11

 .1991دار العلم للماليين ،لبنان  1عبد الرحمن بدوي ،موسوعة المست رقينط./11

يع األردن  1عبد القادر عبد ال لي  ،األصوات اللغوية ط./18 صفاء للن ر و التوز دار ال

1991-1111. 

 .1111المست رقون د ط  عبد القادوس األنصاري ،االست راق و ./19
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حو ط./31 لم الن في ع سيات  عة و الن ر  1عفت وصا  حمزة ،اسا حزم للطبا بن  دار ا

 .1121لبنان 

-1111مكتبووة التوبووة الريوواض  1علووى بوون ابووراهيم المست وورقون و التنصووير ط ./30

1991. 

ية" دط ./31 مد العرب صوات ال في أ سة  رالب فاض  المطلبي في األصوات اللغوية "درا

 .1911ئرة ال يون الثقافية و الن ر العراق دا

يق للن ر و  1المحتوى ( ط–ن أة –فرط السيد أحمد ،االست راق )الذرائع ./33 دار طو

 .1911التوزيع ، الرياض 

ية و الموضوعية ط./31 بين االفتعال فاعي للن ر  1قاسم السامراني ،االست راق  دار الر

 .1911و التوزيع الرياض 

عين كار  ./35 عة  تواب د ط  ام بروكلمان ،فقه اللغات السامية ،تر مة رمضان عبد ال

 .1966-1196 من الرياض 

 .2111كما  ب ر ،علم األصوات د ط دار رريب للطباعة و الن ر القاهرة  ./31

 .1912-1117 2محمد حسين على صغير ،المست رقون و الدراسات االسالمية ط./31

بي ./38 صلى –محمد عزتالطوطاوي ،التب ير و االست راق و أحقاد و حمالت على الن

 و بالداالسالم د ط من ورات المكتبة العصرية بيروت. د ت.–هللا عليه و سلم 

يع عمان 1نايفسليمان مستويات اللغة العربية ط./39 صفاء للن ر و التوز -2111دار ال

1121. 

 .1916روت بي 1ن يب العقيقي ،المست رقون ط./11

يرة  ./10 لة ال ز ية م  فة العرب سة الثقا في درا ية  مي ،المنوا األلمان فالح  ييب الع 

 .1127السعودية .015العدد 
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