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 عبد الجميل تركي تقي د. م. أ.
 
 ثموضوع البح -1

 (،فػػي المغػػة العربيػػة كأثرهمػػاالتفخػػيـ كالترقيػػؽ الاػػكتياف )هػػك إف مكضػػكع الب ػػ  
 األاػكا  فػيهنػاؾ عققػة بػيف التفخػيـ كالترقيػؽ  أفكمنذ كتػابي لراػالة الماجاػتير كجػد  

فػػي نهايتهػػا بػػ نني  ( اقػػرٌ ُمناقشػػة بينػػي كبػػيف الػػدكتكر اػػعد ماػػمك  ) كفػػ  ،تهػػاكبػػيف  ركا
تكام  إل  قكانيف اكتية جديدة كقد  ػاكؿ ييػرم مػف األاػاتذة أف يقػنف لمكممػا  الثقثيػة 

فػي هػذا المجػاؿ مػنهـ د. عبػد العزيػز  نتيجة إل كت ريؾ عينها فمـ يتكامكا ؿ( عٍ مف زنة )فى 
القػػػكانيف إلػػػ  اػػػكرة الب ػػػ   كقػػد عممػػػ  هػػػذ  (طلهجػػػة البػػػدك فػػػي اػػػا ؿ مريػػػك )مطػػر فػػػي 

   .ُْٖٗال الي كعم  شكؿ ماكدة مختارة في 
 
 أهداف البحث  -2

يهدؼ الب   إل  إثبا  إف ظاهرتي التفخيـ كالترقيؽ الاػكتيتيف همػا عمػ  جانػ  
الاػػكا    أكفهمػػا المتػػاف ت ػػدداف  ركػػا  ال ػػركؼ  ،كالتػػ ثير فػػي المغػػة األهميػػةكبيػػر مػػف 

تتبع التػػػػ ثير فػػػػي  ركػػػػا  الكممػػػػا  المختمفػػػػة كاػػػػكامتها اػػػػكهذا ي،الاػػػػكام التػػػػي تم ػػػػؽ ب
   .اإلعرا ؿ الثقثي ككذلؾ في عاألبكا  الاتة لمفك 
 
 البحث  أسئمة -3

عنهػػا  اإلجابػػةهنػػي عنػػد كتابػػة الب ػػ  كالتػػي  اكلػػ  ذالتػػي دار  فػػي  األاػػ مة إف
   -هي :

 هك الترقيؽ؟  هك التفخيـ كما ما -ا



 مة جامعة تكري  لمعمـك اإلناانيةمج
 (ََِٕ)  زيراف(                     ٔ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ّٗ 

 ؟ال تػؤثراف فػي المغػة البتػة أنهمػا أـمعينػة  أهميػةلظػاهرتيف الاػكتيتيف لهاتيف ا إفهؿ  - 
 (أم اكر نطػؽ الاػك  الكا ػد)فقط  (ِ)كنا فلتمكيف اكتي فقط يؤثر في األي  أنهماك 
 ؟

 ؟  (ؿعٍ فً  ،ؿعٍ في  ،ؿعٍ فى )ركة عيف الكمما  مف زنة ب ما عققة التفخيـ كالترقيؽ  -ج
مختمػؼ  مػفا  كت ثيرهمػا عميهػا فػي اػا ر الكممػا  ك مػا عققػة التفخػيـ كالترقيػؽ بال ركػ -د

 ؟  األكزاف
 ؟  األاكا ال ركا  بدكرها عم  تفخيـ كترقيؽ  ما ت ثير – ػه
ف هػػذ  األبػػكا  الاػػػتة أؿ الثقثػػي الاػػتة كهػػػؿ عػػػمػػا عققػػة التفخػػػيـ كالترقيػػؽ بػػ بكا  الف -ك

 مقننة ؟  أـمنفمتة كبدكف قانكف عاـ يضبطها 
 يـ كالترقيؽ بال ركا  اإلعرابية ؟ما هي عققة التفخ -ز
 
 أهمية البحث -4

فهمػػا يػػؤثراف  ،لمب ػػ  أهميػػة كبيػػرة ككنػػت يكتشػػؼ تػػ ثير التفخػػيـ كالترقيػػؽ فػػي المغػػة
بػػؿ ك تػػ  فػػي أكاخػػر الكممػػا   ،هػػا مػػف الكممػػا عمكاق  تمفػفػػي  ركػػا  الاػػكام  مهمػػا اخػػ

مهمػة كشػا كة ظمػ  م ػؿ كما انت يتعرض لما لة  ،كي  كاإلعرا تر عندما يتعمؽ األمر بال
هػي  تمػؾ ،كعنػد القبا ػؿ العربيػة دكف معرفػة لاػب  االخػتقؼ ال قيقػي خقؼ بيف الداراػيف

 .عم  اب  االختقؼ كتشخيات اإلابعككضع  ،الثقثي الاتة الفعؿ أبكا ما لة 
 
 حدود البحث  -5

نػة التفخػيـ كالترقيػؽ فػي  ركػة عػيف الكممػا  التػي عمػ  ز  تػ ثيريتناكؿ هذا الب ػ  
 .مهما اختمف  مكاقعها كمهما اختمف  زنة الكمما  األخرل األاكا ـ عم  عم  كيي  (ؿعٍ فى )

 ،الب ػػ  يتنػػاكؿ عققػػة التفخػػيـ كالترقيػػؽ بػػاألبكا  الاػػتة ل فعػػاؿ الثقثيػػة إفكمػػا 
   .ككذلؾ باإلعرا 

 منهج البحث وطريقته -6
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 َْ 

كا ػد كااػتنتاج لقد امك  في هػذا الب ػ  طريػؽ االاػتقراك لمكممػا  مػف الاػنؼ ال
 األكؿككػاف المكضػكع  .القكاعد كالقػكانيف الاػكتية العامػة التػي تنػتظـ كػؿ طا فػة عمػ   ػدة

كالمكضػكع  (ؿفٍعػ)عيف الكمما  مف زنة ت ثير التفخيـ كالترقيؽ في  ركة )في الب   هك : 
 ،الثاني هك : ت ثير التفخيـ كالترقيؽ في  ركا  مختمؼ الاػكام  كأينمػا كقعػ  فػي الكممػة

   .كما تناكؿ الت ثير عم  األبكا  الاتة ل فعاؿ الثقثية كعم  اإلعرا  كذلؾ
 
 مصطمحات البحث -7
الاػفا  كػالجهر  أك مخػرجـ : هك الاك  الذم يختمؼ عف ييػر  مػف  يػ  الفكنيال -(ُ)

كتغيػػر  يػػؤدم إلػػ  تغيػػر المعنػػ  فػػي  ،ال تكػػاكياال تكػػاكي كييػػر اكالهمػػس كاالنطػػقؽ 
 .الكممة

ـ الػذم يعتبػر نيك فػـ كالتي ال تؤثر عم  النيك فهك الاكرة الاكتية المتغيرة لم كف :فلاال-(ِ)
   .في تغير المعن  لمكممة ركال يؤث ،ك دة اكتية متميزة عف ييرها مف األاكا 

الفت ػػة كالضػػمة كالكاػػرة كالطكيمػػة األلػػؼ كالػػكاك )الاػػكا   : هػػي ال ركػػا  القاػػيرة  -(ّ)
 .ال ركا  القايرة فقطكالذم قادتت هنا هك  (كالياك

بماػػػاعدة  إاليمكػػػف نطقهػػػا بشػػػكؿ اػػػ ي   القػػػد  التػػػي األاػػػكا الاػػػكام  : هػػػي  -(ْ)
   .العمة  كأ رؼهي ماعدا ال ركا   إذافالاكام   ،الطكيمة أكالاكا   القايرة 

يكػػكف  يػػز الفػػـ كبيػػرا عنػػد النطػػؽ باػػك  ال  ػػرؼ ب يػػ  يكػػكف  أفهػػك  التفخػػيـ: -(ٓ)
 ،يػػػػدخؿ عمػػػػػ  جاػػػػـ ال ػػػػرؼ فيمتمػػػػػ ك الفػػػػـ باػػػػػدا  اػػػػمف أك ،ذلػػػػؾ الاػػػػك  مفخمػػػػػا

 راككالػػ (غ خ ؽ)كالماػػتعمية  (ص ض ظ ط)المفخمػػة تشػػمؿ المطبقػػة كهػػي  كاألاػػكا 
   .(ٓ) األلؼ( عند التفخيـ ككذلؾ ْ) قـ( كالّ)

يككف  يز الفػـ اػغيرا عنػد النطػؽ باػك  ال  ػرؼ ب يػ  يكػكف  أفهك  الترقيؽ : -(ٔ)
 كأاػكاتت، جاـ ال ػرؼ فػق يمتمػل الفػـ باػدا  دخؿ عم ن كؿ ي أك،ذلؾ الاك  مرققا
 .ما عدا المفخمة

فػػػي جمػػػؿ ب يػػػ  أف هػػػذا التركيػػػ  يكجػػػ  كيقاػػػد بػػػت تركيػػػ  الكممػػػا   التركيػػػ  : -(ٕ)
 .ال ركا  كاإلعرا 



 مة جامعة تكري  لمعمـك اإلناانيةمج
 (ََِٕ)  زيراف(                     ٔ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ُْ 

طريقػة النطػؽ بػيف شػخص كأخػر فػي مكاػيق   في قؼالتمكيف الاكتي : كهك االخت -(ٖ)
 .الكقـ

 
 قيق بالحركاتالقة التفخيم والتر ع -8

لمتفخػػػيـ  أفلكػػػف المؤكػػد  ،كترقيػػػؽ الاػػك  اثػػر مػػػا فػػي تفخػػيـ قػػد يكػػكف لم ركػػػا 
فػي كاػطها  أكفػاف كػاف الاػك  فػي بدايػة الكممػة  ..في ت ديد نكع ال ركػة ااثرهمكالترقيؽ 

كػاف الاػك  فػي نهايػة الكممػة  إذا أمػا ،ال ركة  ا  تفخيمت كترقيقت فهك المت كـ في نكع
فػػػي تفخػػػيـ كترقيػػػؽ اػػػك  ال ػػػرؼ ليكػػػكف مق مػػػا  أثرهػػػالهػػػا  اإلعرابيػػػة فػػػاف  ركػػػة الكممػػػة
   .هذ  بعد  اإلعرابيةلمجيك ال ركة 

كػاف النػاطؽ  فػذذا ،كالتفخيـ كالترقيػؽ همػا المػذاف ي ػدداف نػكع ال ركػة بشػكؿ ر ػيس
فػػػاف ال ركػػػة التػػػي تق ػػػـ التفخػػػيـ هػػػي  المت ػػػد  ينػػػكم تفخػػػيـ الاػػػك  الػػػذم يريػػػد نطقػػػت أك

ذا ،الضػػمة كاف كػػاف  ،هػػي ال ركػػة المق مػػة لماػػك  المرقػػؽ الكاػػرةفكػػاف ينػػكم الترقيػػؽ  كا 
   .ينكم التكاط بيف التفخيـ كالترقيؽ فالفت ة هي ال ركة المق مة لذلؾ

ذا قػػاؿ قا ػػؿ إننػػا ال نػػدر   ،خػػر التفخػػيـ كالترقيػػؽ أـ ال ركػػا ايهمػػا اثػػر فػػي اآ مكا 
 ك يػزً  لعػدـ مق مػة التفخػيـً  ،ان مكاػكر  بػت نػ تي أففالجكا  انت عند التفخيـ لم رؼ ال يمكػف 

 األعمػػػ  إلػػػ مػػػع ارتفػػػاع الماػػػاف  اػػػغيراالػػػذم يكػػػكف فيػػػت تجكيػػػؼ الفػػػـ  الكاػػػرى  الكااػػػعً  الفػػػـً 
ككمػػا نعمػػـ فاليػػاك تعػػادؿ كاػػرتيف مػػف  يػػ  القيمػػة  ،ضػػيقا أماميػػا)كذلػػؾ لكػػكف اليػػاك اػػكتا 

الفت ػػة عميػػت لعػػدـ  كأبالضػػمة  نػػ تي أفكمػػا انػػت عنػػد الترقيػػؽ لماػػك  ال يمكػػف  (،الاػػكتية
 إلػػ ـ ال يػػز الفمػػكم الاػػغير عنػػد الترقيػػؽ مػػع نطػػؽ الضػػمة كالفت ػػة المتػػيف ت تاجػػاف ؤ تػػق

مؿ ػأك عمػػ  األقػػؿ انػػت بػػيف النقيضػػيف المػػذيف ذكرنػػا ي ػػد  خػػ. يػػز فمػػكم كااػػع عنػػد نطقهمػػا
فػاف ال ركػة تػؤثر  ،اكتي كاض  فكما إف التفخيـ كالترقيؽ لاػك  ال ػرؼ ي ػدداف  ركتػت

همػػا كػاف عػػدد يـ أك ترقيػػؽ اػك  ال ػػرؼ الاػاكف الػػذم يميهػا فػي اػػا ر الكممػا  مػخػفػي تف
فػي  م  فػي أكؿ الكممػة ياػبؽ ال ركػةافػي الكممػة لكػف الاػك  الاػأاكاتها كأينما كقع  
   .كليس العكس في ت ديد  ركتت أكالالنطؽ فهك الذم يؤثر 
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 ِْ 

ـط عمـ  زنـة ف  يم والترقيق في الكممات الثالثية ساكنة الوسـأثر التفخ -9 ـل وف  ع  ل ع 
 لع  وف  

ت ػػرؾ  ألنهػػااػػمي   ركػػا   كأنهػػاناقاػػة  أاػػكا ال ركػػا   إف)نػػي يػػرل ابػػف ج
لياػ  اػكل تكيػؼ فػػي ) : ال ركػةعػف  فمػػيشكيقػكؿ د.  .(ٔ) (مقػت عػف مكضػعتقال ػرؼ كت

كاف التقػاك الاػاكنيف  .(ٕ) (مخرج الاام  مع الاك  التالي لت كالذم اػكؼ ينطمػؽ معػت
ي ػرؾ  هـفي هذ  الكمما  عند الكقؼ عميها يجعػؿ بعضػ األخيرمة كال رؼ الكم كهما عيف

فتاػب  :  (ؿٍ ٍفػقي )ك (ٍر ٍمػطً )ك  (ٍر ٍهػنى ) كما في ،عيف هذ  الكمما  ب ركة مناابة ل ركة الفاك
   .(ٖ) (ؿٍ في قي )ك  (ٍر مً طً )ك  (ٍر هى نى )

ٍْ فىػ)كقد ذكر المبرد في الكامػؿ مػادة  كرد فػي كمػا  ،(ٗبذاػكاف الخػاك ككاػر  ) (ذٍ ًخ
اكافبضـ الفاك  (ؿعٍ في )ما امع فيت ) الم تا  البف جني :  (ؿٍ عيػفي )كاػمع فيػت  إال العػيف كا 

   .(َُ) (بضـ الفاك كالعيف
لكػف هػذا ال  (،الاػاكنيف) كعمة ذلؾ كما أاػمفنا هػي الػتخمص مػف تػكالي الاػامتيف

   .يعني عدـ كجكد كمما  يتكال  فيها اامتاف
منػت فػي  أكاػعؿ( في المهجا  العامية هك عٍ ة )فى كلعؿ ت ريؾ عيف الكمما  مف زن

، ض، د،  ، ظ، ذ، ؼ، ـ، ))  االتيػػػػة: األاػػػػكا  فأفمقػػػػد كجػػػػد   ،كأكضػػػػ الفاػػػػ   
كقعػػ  عينػػا اػػاكنة لكممػػة معينػػة كرققػػ   إذا ((ؾ، ش، ج، ؿ، ر، ف، ص، س، ز، ط،  

ذاكان   ركتها الكارة  تفخػيـ هػك الف األاػاس فػي الذلػؾ  ،م  كانػ   ركتهػا الضػمةخ  في  كا 
ااػػؿ الماػػاف إلػػ  الخمػػؼ   كبيػػرا كيناػػ النطػػؽ يكػػكف  أثنػػاك رة الػػرنيف لماػػك  جػػ جػػـ 

مػػا فػػي الترقيػػؽ فتكػػكف  جػػرة أ ،الضػػمة ألنهػػا خمفيػػة  ركػػةي  كياػػتعمي كتنااػػ  هػػذا الكضػػعى 
ألنهػػػا  ،كػػػةي الكاػػػرةلمفػػػـ كالماػػػاف  ر  كتنااػػػ  هػػػذا الكضػػػعى ، فقالػػػرنيف اػػػغيرة كالماػػػاف ماػػػت

 : التيف  لكؿ اك  مف األاكا  االفة الذكر أرل كهنا، أمامية ضيقة
كالثانيػة لمتفخػيـ  تػ  لػك كػاف الاػك   ،أاااػالمترقيؽ  ت  لك كاف الاك  مفخمػا  األكل 
 .أاااامرققا 

 ،كالتػػاك مرقػػؽ الطػػاك،فالػػذاؿ مرقػػؽ الظاك،المفخمػػة مكجكد األاػػكا  فػػيكالترقيػػؽ 
 ،كالايف مرقػؽ الاػاد،انية كييرهاكالمارية كالاكدبعض المهجا   فيكالداؿ مرقؽ الضاد 



 مة جامعة تكري  لمعمـك اإلناانيةمج
 (ََِٕ)  زيراف(                     ٔ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ّْ 

كهػذا  ،تفخيما مػف مرققاتهػا الثابتػة أكثر كاط المفخمة  ل اكا  الة ترقيؽ  هناؾ أف إال
عمها ػقية تجػػػػ ػػػاال  كاػػػكر نطػػػ المرققػػػة لهػػػا ف األاػػػكا أ كما، ركػػػة الكاػػػرة بتػػػ ثيريكػػػكف 
المغػػة  معينػػة فػػي أاػػكا  مفخمػػة ثابتػػةكجػػكد  عمػػ  الػػريـ مػػف عػػدـ بعػػض التفخػػيـ مفخمػػة

كالػػذاؿ فمهػػا كػػذلؾ اػػكر نطقيػػة فيهػػا بعػػض ، كالػػداؿ، كالتػػاك، أمػػا الاػػيف، العربيػػة ألكثرهػػا
كالظػػاك( كهػػذا ، كالضػػاد، كالطػػاك، المعركفػػة )الاػػاد خماتهػػاالتفخػػيـ هػػك أقػػؿ تفخيمػػا مػػف مف

كذلؾ ألف تجكيؼ الفػـ كبيػر فػي التفخػيـ  ،اكا  المرققة هك بفعؿ  ركة الضمةالتفخيـ ل 
في ػرؾ الاػك  الاػاكف ةه ماػتعمي كف المااف ماػتعميا فػي التفخػيـ كالضػمة كػذلؾكالضـ كيك

ككػذلؾ عنػد الترقيػؽ يكػكف تجكيػؼ  ،كجػت كا ػد كالفػـ اػهق كمػف فالمااعمؿ ـ ليككف بالض
 ،ق عند الترقيؽ كفي  الػة الكاػرفكهك كذلؾ بالنابة لمكارة كيككف المااف مات اغيراالفـ 

كالفػػـ مػػف كجػػت كا ػػد  فالماػػااػػد االناػػجاـ كيكػػكف عمػػؿ في ػػرؾ ال ػػرؼ الاػػاكف بالكاػػر ق
   .أيضا

كفػػي الجػػدكؿ األتػػي أمثمػػة تبػػيف تػػ ثير التفخػػيـ كالترقيػػؽ عمػػ   ركػػة عػػيف الكممػػا  
   -: (فعؿ)عم  زنة 

 ةمالمفخ المرققة
   ؿٍ بً ػ ى  ،ٍش بً كى  ،دٍ بً عى 
  ٍس مً شى  ،عٍ مً شى  ،ٍر مً نً 
 ؿفً قً  ،ٍس فً نى  ، ٍ فً زً  ،ٍر فً اً 
 رذً بى ، ٍ ذً عى ، ذً كى  ،ؿذً نى  ،ؿذً بى 
الظػػػاك هنػػػا لػػػيس مفخمػػػا تمامػػػا ) ـٍ ًظػػػعى  ،ـٍ ًظػػػنى 

 (بؿ يجن  لمذاؿ
   ٍر ثً بى  ،ؿٍ ثً مً  ،ٍر ثً نى 
 ردً بى  ،ردً يى  ،ؿدً عى 
 (الضاد هنا ليس مفخما تماما)ؿ ػضً فى 
 ٍر تً بى  ،ؿٍ تً شى  ،ؼٍ تً  ى  ،ـٍ تً شى  
ػػػ ػػػػ ،ٍر طً اى الطػػػاك هنػػػػا متكاػػػػط ) ،عٍ ًطػػػػقى  ،ٍر طً شى

 ؿٍ بي طى  ،ٍز بي ػخي  ،ٍر بي ػجى  ،ٍر بي ػاى 
 ٍر مي عي  ،ٍر مي اي 
   ؿٍ في قي  ،ٍر في ػ ى 
 رذي بى  ،ٍر ذي عي 
   ()الظاك هنا مفخـ تماما ـٍ ظي عى  ،ـٍ ظي نى 
 ٍر ثي بى  ،ٍر ثي نى 
 ٍر دي بى  ،ٍر دي يى  ،ردي هى  ،ٍر دي قى 
   (الضاد هنا مفخـ تماما) ـٍ ػضي قى  ،ؿٍ ػضي فى 
 ٍر تي بى 
 (ـ تماماالطاك هنا مفخ) ٍر طي شى  ،ٍر طي اى 
  



 التفخيـ كالترقيؽ كأثرهما في المغة العربية
 عبد الجميؿ تركي تقي د. ـ. أ.

 ْْ 

   (يـ كالترقيؽػبيف التفخ
   ـٍ زً قً  ،ـٍ زً ػ ى 
 ٍر اً كى  ،ـٍ اً رى  ،ٍر اً نً 
اػػػػػك  الاػػػػػاد هنػػػػػا لػػػػػيس ) ٍر ًاػػػػػنى  ،ٍر ًاػػػػػمً 

   (ن  لمايفػمفخما تماما بؿ يج
 قىًنٍص ،ؼٍ نً ػاً  ،ؽٍ نً شى  ،دٍ نً زى 
 ًردبى  ،ٍس رً عً 
 (ُُ)  ٍ مً ػاى  ، ٍ مً قى  ، ٍ مً كى  ،ـٍ مً ػ ً  ،ـٍ مً عً 
 ٍر جً هى  ،ؿٍ ػجً فً  ،ـٍ ػجً نى  ،ؿٍ ػجً عً 
 ٍر شً ػ ى  ،ؼٍ شً كى  ،ٍر شً نى 
   ٍر كً بى  ،ٍض كً رى  ،ؿٍ كً شى 
 

  ؤػزي جي 
 ٍر اي كى 
ػػمى  ػػعى  ،ٍر اي ػػنى  ،ٍر اي )الاػػاد هنػػا مفخػػـ  ٍر اي

 (تماما
 

 قىنيٍص 
   قيري ٍ  ،طري شى  ،رضأى  ،ضري فى  ، ٍ ري  ى  
 (ُِ)  ٍ مي ػاى  ،ـٍ مي ظي 
 ٍر جي هى 
 ٍر شي ػ ى  ،ٍر شي نى 
 .ٍر كي بى  ،ٍض كي رى  ،ٍر كي مي 

 
 كقػع ا ػدها عينػا اػاكنة فػي كممػة إذا أنهػافقد كجد  في هذ  التاعة عشر اػكتا 

كمػػػػا جػػػػػاك منهػػػػا مفتك ػػػػا فالفت ػػػػة  ركتػػػػػت ،لػػػػف ت ػػػػرؾ بالفت  فذنهػػػػػا ؿ(مػػػػا عمػػػػ  زنػػػػة )فٍعػػػػ
عؿ المقطػع كمػت مفخمػا كيمتػد ػفانػت يجػ آخػركاف هنػاؾ اػك  مفخػـ  إذا أما (.ُّ)األامية
كتػػػػ ثير األاػػػػكا  المفخمػػػػة فػػػػي أاػػػػكا  المػػػػد األماميػػػػة  ،المقػػػػاطع المجػػػػاكرة إلػػػػ  التػػػػ ثير

 .(ُْأاكا  مد خمفية )ضما ()يغير اتجاهها فتاب   )الكارا (
كقعػػ   إذا (ػهػػ ،ك ،  ،ع ،غ ،خ ،أمػػا األاػػكا  الاػػبعة بعيػػدة المخػػارج كهػػي )ؽ

مػا  الفت  ك ا   ركػة أكـ ػكان  مفخمة  رك  بالض إذا فذنها ؿ(عينا لمكممة مف زنة )فعٍ 
نشػكك  إف):  فنػدريسيقكؿ  ،لكف هذ  القاعدة قد يككف لها شكاذ ،المفخمة قبمها )فاك الكممة(

فكممػػػة ،(ُٓ) (المغػػػا  كنمكهػػػا ال يػػػتـ فػػػي تتػػػابع منطقػػػي ممتزمػػػا فػػػي اػػػير  طريقػػػا ماػػػتقيما
ػػ) ػػ ( ٍ عٍ اى ػػ ٍ عى نجػػد مػػف ينطقهػػا )اى ػػ)( كمثمهػػا :  ٍ عي ( كنجػػد مػػف ينطقهػػا )اى  ،ـٍ عيػػطى  ،ٍر قي اى
ػػػرى  ال ركػػػة  إفذكرتهػػػا كهػػػي التػػػي  األكلػػػ  األاااػػػيةلكنهػػػا تنػػػدرج ضػػػمف القاعػػػدة  (ُٔ)( ـٍ يي

مرققػػة  ركػػ  بالكاػػر  تػػ  لػػك  األاػػكا كانػػ  هػػذ   إذا أمػػا .تفخػػيـ كالترقيػػؽتكػػكف تبعػػا لم



 مة جامعة تكري  لمعمـك اإلناانيةمج
 (ََِٕ)  زيراف(                     ٔ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ْٓ 

يكافػؽ قػكؿ القػا ميف بػاف الضػمة تجتػذ  الضػمة كالكاػرة كهػذا  ،الفت ػة اما قبمهكان   ركة 
الت ميػؿ  إلػ تجتذ  الكارة لكف هذا القكؿ فيت عمـك كثير كليس فيت تفااػيؿ دقيقػة كيفتقػر 

فيهػا  ركتػا  ثػؿجػزكا ياػيرا مػف هػذ  الكممػا  كهػي التػي تتما إال ـكال ينػتظكالنتا ج  ل ابا 
مػػػع رأيػػػي فػػػي هػػػذ  النقطػػػة ألف الضػػػمة تفخػػػيـ  ؼال يختمػػػكهػػػذا القػػػكؿ  ،الفػػػاك كالعػػػيف فقػػػط

كالكاػػػػرة ترقيػػػػػؽ الاػػػػام  كتجتػػػػذ  الكاػػػػػرة أم  ،الاػػػػام  كتجتػػػػذ  الضػػػػػمة أم التفخػػػػيـ
 رقيؽ ما قبمت كما بعد  : كيؤثر كذلؾ في  ركة العيف فضق عف ككنت مرققا ت.الترقيؽ

 الكسر الضم الفتح
  ٍر قى اى  ،ـٍ قى رى 
ػػػػػفى  ػػػػػدى  ،ٍر خى ػػػػػ ،ؿٍ خى ػػػػػبى  ،ٍر خى اى  ، ٍ خى
   ٍ خى تى  ،ؿٍ خى نى 
  ـٍ يى رى  ،ـٍ غى لى  ،ٍر غى ثى  ،ؿٍ غى بى 
ػ ،دٍ عى كى  ،دٍ عى بى  ،ٍر عى شى  ػ ،دٍ عى اى  ،ؼٍ عى اى
ػػرى   ،فٍ عىػػظى  ،ـٍ عىػػطى  ،ٍر عىػػبى  ،دٍ عىػػمى  ،دعى
 ٍر عى قى 
ػػػػلى  ػػػػ ،ـٍ  ى ػػػػرى ،ـٍ  ى فى  ،ـٍ  ى شى ػػػػبى  ،ـٍ  ى  ،ٍر  ى
  ؿٍ  ى نى 
ػػ ،دٍ هىػػعى  ػػ ،ٍر هىػػزى  ،ٍر هىػػنى  ،ٍر هى شى  ،ـٍ هى اى
  ؼٍ هى كى  ،ٍر هى دى  ،ٍر هى ظى  ،ؿٍ هى جى  ،ٍر هى مى 
  فٍ شى ى 

 ٍر قي نى  ،ـٍ قي رى  ،ؿٍ قي ثي  ، ٍ قي ثي  ،ٍر قي في 
  ٍص خي ري  ،فٍ خي ثي  ،ٍر خي ذي  ،ؿٍ خي بي  ،ذٍ خي في 
  
ػػري  ػػزي  ،ـٍ غيػػلي  ،ـٍ يي ػػ ،ٍر يي  ،ؿٍ غي شيػػ ،ٍر غي اي
  ٍز غي لي 
ػذي  ،دٍ عي بي  ، ٍ عي ري  ػ ،ـٍ عيػطي  ،ٍر عي  ؼٍ عي ضي

 .( ؼٍ عٍ )مف ضى 
ػػػػػػػػكي  ػػػػػػػػقي  (،ُٕ) ؿٍ  ي ػػػػػػػػجي  ،ؼٍ  ي  ،ٍر  ي
  ٍص  ي بي 
 ،دٍ هيػػزي  ،ٍر هيػػمي  ،ٍر هيػػطي  ،ٍر هيػػظي  ،دٍ هيػػجي 
 دٍ هه اي 
  ـٍ ؤي لي  ،ـٍ ؤي شي 

 ،ٍس ًقػػطى  ،ؿٍ ًقػػ ى  ،ؿٍ ًقػػنى  ،ؿٍ ًقػػعى  ،دٍ ًقػػعى 
  دٍ قً عً  ،ٍر قً اى 
ػ ،فٍ خً ثً   ،ؿٍ ًخػنى  ،ـٍ ًخػزى  ،ـٍ ًخػفى  ،ـٍ خً ضى
   ٍ خً تى  ، ٍ خً بى  ،ؿٍ خً دى 
 ،ؿٍ غً ًشػ ،ؿٍ ًغػبى  ،طٍ غً ضى  ،ٍز غً لً  ،ٍر يً زً 
 ـٍ يً رى 
 ،ـٍ ًعػػػزى  ،ٍر عً ًاػػػ ،دٍ ًعػػػبً  ،ٍر عً ًشػػػ ،ؿٍ ًعػػػفً 
ػػػػػػ ،فٍ ًعػػػػػػطى  ، ٍ ًعػػػػػػلً   ،ٍر ًعػػػػػػقى  ، ٍ عً اى

 .(ؼٍ عٍ مف ضً ) ؼٍ عً ضً 
ػػػػػػ ،ؿٍ ً ػػػػػػكً  ،ٍر  ً ًاػػػػػ  ،ؼٍ ً ػػػػػػزى  ،ؿٍ هً اى
 .ؿٍ  ً نى  ،ؿٍ  ً ضى 
  ـٍ هً فً  ،فٍ هً دً  ،ؿٍ هً اى  ،ـٍ هً شى 
  .ذ   ،ب ر

  
اليػاك  اػ   ركتهػا ك ركػة مػا قبمهػا كاف أك الكاك  أك األلؼ إل كتاهؿ الهمزة كذلؾ  

كالػكاك كاليػاك هػي  ركػا  طكيمػة  األلػؼت ريػؾ الكاػط الاػاكف الف  هذا التاهيؿ يقـك مقػاـ
أاااػا بػيف  ركتػي ربمػا الف الهمػزة كقعػ   تااكم كؿ كا دة منهػا  ػركتيف قاػيرتيف كذلػؾ

 ض ن ك :كاتام  ال ركتاف ببع ف اقط عميها  مد متماثميف ف ثرتا
 ي ٍ ذً  ،ٍر يٍ بً  ـكٍ شي  ،ـكلي  اٍس بى  ،ٍس افى  ،اسرى 
 



 التفخيـ كالترقيؽ كأثرهما في المغة العربية
 عبد الجميؿ تركي تقي د. ـ. أ.

 ْٔ 

الاػػابقة لعػػيف الكممػػة الاػػاكف  ( )اػػكام  كاػػكا ً  األاػػكا  تػػ ثيركنق ػػظ كػػذلؾ 
نمفػػظ  أففمػثق ال ناػػتطيع  ، ركتػػتك ت ديػد تفخػػيـ ال ػػرؼ الكاػط كترقيقػػت  كالق قػة لػػت عمػػ 
تفخػػيـ فػػاك الكممػة ك ركتػػت عمػػ   رلتػ ثيبال ركػػا  التػػي عميهػا كذلػػؾ  االتيػةباػهكلة الكممػػا  

 ن ك :  ،العيف ك ركتت
ًْ ثي  ،ؿخً بي  ،ـغً لي  ،رغً اي  ،رقً في  ،ؿقً ثي     (ُٖـ )ؤً لي  ،ـ ً شي  ،دعً بي  ،ـعً طي  ،ؿ ً كي  ،ؼ ً قي  ،فًخ
 
لتاػهيؿ عمػؿ  عادة بالضـ التي كقع  عينا لمكمما  الاابقة ت رؾ األاكا هذ  ف

ف كالضػمة الثانيػة لمعػي كالتفخيـ األكل مة المااف مف كجت كا د كتككف  التت كا دة في الض
االاػتفاؿ فػي الكاػرة كلكػكف تجكيػؼ الفػـ كبيػرا فػي  إلػ فػي الضػمة  كال ينقؿ مػف االاػتعقك

ـ   أف؛ لكنت مف الممكف  أيضاتفخيـ عيف الكممة كالضمة  الضػمة   ركػة العػيف التػي هػي تيشى
لمتكفيػػػؽ بػػػيف التفخػػػيـ  م اكلػػػة إال اإلشػػػماـ أرلكال  ،شػػػي ا مػػػف الكاػػػرة فػػػي الكممػػػا  الاػػػابقة

   .ر ليس إالكالكا
بال ركػػا  التػػي عميهػػا كذلػػؾ  اآتيػػةالكممػػا  نمفػػظ باػػهكلة  أف عال ناػػتطي ككػػذلؾ

ػػؿ ،ن ػػك: ًعقيػػد ،لتػػ ثير الفػػاك ك ركتػػت عمػػ  العػػيف ك ركتػػت ر ،ًك ي  ،ًدهيػػف ،ًاػػعير ،ًلعيػػ  ،ًاػػ ي
   .(ُٗ) (ًذ  )ًذؤي   ،ًبؤير )ًب ر( ،ًفهيـ

لتػػػي كقعػػػ  عينػػػا لمكممػػػا  الاػػػابقة ت ػػػرؾ عػػػادة بالكاػػػر لكػػػكف ا األاػػػكا كهػػػذ  
النطػػؽ بهػػا كفػػي  الػػة النطػػؽ بالكاػػرة كلتاػػهيؿ عمػػؿ الماػػاف تجكيػػؼ الفػػـ اػػغيرا فػػي  الػػة 

بهػػا  أتيػػ التػػي  األمثمػػةفػػي االاػػتفاؿ فػػذذا  ركػػ  بالضػػـ اختمفػػ  ال التػػاف الاػػابقتاف كهػػذ  
كقكلي ،معظػـ المهجػا  العاميػة العربيػة في المغة العربيػة الفاػ   كفػي أمثالهاتنطبؽ عم  

معظػػػـ هػػػذ  الكممػػػا  فػػػي المهجػػػا  العاميػػػة لمبمػػػداف  أكهػػػذ  القػػػكانيف تنطبػػػؽ عمػػػ  كػػػؿ  إف
مػػا لكػػف  ،العربػػي ينطػػؽ كػػؿ اال تمػػاال  ل ركػػة العػػيف لمكممػػة الكا ػػدة إفالعربيػػة ال يعنػػي 

بالكاػر  فػي الشػاـ أكشخص بالضػـ فػي العػراؽ قػد ينطقػت شػخص آخػر فػي الجزا ػر  تينطق
تمػؾ  لكؿ مدينػة نطقهػا الخػاص بهػا لهػذ  ال ركػة بالناػبة لعػيف الكممػا  إفبؿ  ،بالعكس أك

كػػف لػػك ل ،اػػ  عاداتػػت النطقيػػةكػػؿ  ،ينػػة الكا ػػدة اخػػتقؼ فػػي ت ريكهاكقػػد يكػػكف فػػي المد
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 ْٕ 

 لمػا ااػتطاع نطقهػا عم  نطقهػا اإلناافيتعكد   ركة لـ إل ييرنا  ركة عيف تمؾ الكمما  
   .التي ت دثنا عنها ككفؽ القكانيف االفة الذكر بالطريقة إال

ؼ  مقي فيت أربع لغا  كذلػؾ كثانيت  ر  (فىًعؿ)ف عم  اكؿ ما ك) :يقكؿ ابف جني
 ن ك :

 كأقػرر الثػاني  أاكن كاف ش    ،األاؿككار الثاني عم   األكؿفىًخذ كمىً ؾ كنىًقر بفت  )
ٍ ػػفىٍخػػ)عمػػ  فت ػػت فقمػػ  :  األكؿ  األكؿ إلػػ كنقمػػ  الكاػػرة  أاػػكن    كاف شػػ ،رؾ كنىٍقػػذ كمى

فقمػ  : ًفًخػذ كًمً ػؾ كًنًقػر ككػذلؾ الكار كاف ش   اتبع  الكار  ،رؾ كًنقٍ ذ كًم ٍ فقم  : ًفخٍ 
ً ؾ كاف ش   ًض ٍ     .(َِ) (ؾ كاف ش   ًضً ؾضى

لغػػػة  ألنػػػت أفاػػػ .. كالتثقيػػػؿ .ران فتخفيػػػؼ نيشيػػػرىان نيٍشػػػ أمػػػا)كيقػػػكؿ ابػػػف جنػػػي كػػػذلؾ : 
   .(ُِ) (ن ك ذلؾ لتميـال جاز كالتخفيؼ في 

المشػػػهكر عػػػف ال جػػػازييف ت ريػػػؾ الثػػػاني مػػػف الثقثػػػي إذا كػػػاف )كيقػػػكؿ كػػػذلؾ : 
ًمػـ كقػًدـ رايؿمضمكما أك مكاكرا ن ك : ال كأمػا بنػك  ،كالطني  كالكًبد كالفًخذ كن ػك ظىػريؼ كعى

ؼ كقػػػد ذ كقػػػد ظػػػرٍ د كفٍخػػػككٍبػػػ، ككتٍ  ؿتمػػػيـ فياػػػكنكف الثػػػاني فػػػي هػػػذا كن ػػػك  فيقكلػػػكف : رٍاػػػ
 .  (ِِ)(ـعمٍ 
 

 حركات صوامت الكممات المختمفة  اثر التفخيم والترقيق في -11
ًاػنكىاًف )ذكر ابف جنػي اخػتقؼ لهجػا  القبا ػؿ العربيػة بػيف الضػـ كالكاػر قػكلهـ 

نكىاف الضػـ فػي )كيقػكؿ كػذلؾ ،(ِّ)..،ال جاز كالضـ لتميـ كقيس ألهؿكنا  الكار  (كاي
 أكالكاػر كقػر كة بالضػـ كة كالًعػدٍ كذلؾ ذكر قراكة العيدٍ ك  (ِْ)لغة  أيضاربيكف تميمية كالكار 

ككرد فػي الم تاػ   (،ِٓ) (كة كرىيكة كرييكة كلها نظا ركقكلهـ : ًري)لغة  أنهابالفت  كذكر 
 أرا كالػذم  .(ِٔ) (يػاف بػالفت  كالكاػرا  الفػت  فيػت لغتػاف أيػاف ك  أبػكياف يبعثكف قػاؿ إ قرلك)
ر فػي نػكع الاػا   القاػير مهمػا كػاف عػدد  ػركؼ تفخيـ كترقيؽ الاكام  لت اثر كبيػ أف

 :ن ك أخرهافي  أـفي كاطها  أـالكممة اكاك كاف ذلؾ في بداية الكممة 



 التفخيـ كالترقيؽ كأثرهما في المغة العربية
 عبد الجميؿ تركي تقي د. ـ. أ.
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ألف الفػراغ ال ااػؿ بػيف الماػاف  ،: تفخػيـ الظػاك هػك اػب  مجػيك الضػمة ك ركػة لػت ٌمةػظي 
 كؿاألكباػب  التفخػيـ ال ااػؿ جػاك الػقـ  ،يناػجـ مػع نطػؽ الضػمة االعمػ  كاقؼ ال نؾ

   .القـ الثاني فجاك مناجما مع الفت ة أما ، د ما إل مفخما 
بى  فناابتتظىقـ : اك  الظاك متكاط التفخيـ   ..  .ا  كظىٍهر كًنظىاـالفت ة ككذلؾ في : ضى

   ...( فناابتت الكارة ككذلؾ في : ًضياك كرىًضيى كًنظيرِٕمرقؽ )ًظقؿ : اك  الظاك 
 كالظػاك المفخمػة ااػق بيف الذاؿ المرققة فهك تكاط ،(ِٖ) : اك  الذاؿ هنا مفخـ ا ٍ بى ذي 

البػاك فقػد جػاك مفخمػا  أمػا ،.. ك كد كيػذي في : يػذي كذلؾ جاك   ركتت الضمة ككذلؾ  ،ااق
كمػا انػت ال يمكػف كاػر مػا  ،األلؼكجاك   ركتت الفت ة اناجاما مع  ،اناجاما مع ما قبمت

  . اإلمالة إل الف ذلؾ يؤدم  ،األلؼقبؿ 
ػػػذى فػػػي : رى  ككػػػذلؾ ،مػػػف التفخػػػيـ فنااػػػبتت الفت ػػػة شػػػيكاػػػك  الػػػذاؿ فيػػػت  يـ :ًمػػػذى  ا  ذى اذ كعى
 ..... ى ذى ككى 
ػػػػػذً  م كذً  بػػػػػًذمك ،يػػػػػذذً لى  ،يرذً نىػػػػػ ككػػػػػذلؾ فػػػػػي : ،ار : اػػػػػك  الػػػػػذاؿ مرقػػػػػؽ فنااػػػػػبتت الكاػػػػػرةمى

 ....مكالذً 
ككػذلؾ تفخػيـ  ، ركػة لػتتماما فااعد ذلؾ عم  مجػيك الضػمة ة : الااد هنا مفخـ كبى عي اي 
 ....كركرة كعاي كر كاي ككذلؾ الااد في : مناي  ،ف ااعد عم  مجيك الضمةالعي
ػ ، ػد مػا فكانػ   ركتػت الفت ػة إلػ  ة : اك  الاػاد فيػت تفخػيـاى رى عى   ،رى اى ككػذلؾ فػي : اى

ا ٍ  ال  ،رى اى نى  ،اى  ....اى
ير ي  كمًاػًاػككػذلؾ فػي : مي  ،عا  : اك  ا لااد هنا مرقػؽ فجػاك   ركتػت الكاػرةاً 

 ....يدكراً 
 – أاػػػقالاػػػيف هػػػك مرقػػػؽ الاػػػاد  الػػػريـ مػػػف أفعمػػػ  –ا : اػػػك  الاػػػيف هنػػػا مفخػػػـ هايػػػ

 ...رل ككذلؾ في : اي  ،فجاك   ركتت الضمة
 ،ـيقاىػ ،ـقى فػي : اىػ  د ما فكان   ركتػت الفت ػة ككػذلؾ إل ـ : اك  الايف هنا مفخـ قى اى 
 ... اى عى  ،ميـاى  ،قااى 
 ...ؿراً مي  ،ـمٍ اً  ،يككذلؾ في : ناً اك  الايف هنا مرقؽ فكان   ركتت الكارة  هاـ :اً 
 ....ـعٍ :الطاك مفخـ تماما فناابتت الضمة ككذلؾ في طي  ان ر  طي 
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 ،ربػػػطى  ،اؿطىػػػ ،ريطىػػػ ،ط ٍ ككػػػذلؾ فػػػي  ى  . ػػػد مػػػا فنااػػػبتت الفت ػػػة إلػػػ : تفخػػػيـ الطػػػاك  أرى طىػػػ
 ....ماطـطى 
   ....يؿطً ككذلؾ في يي  ،يؼ : اك  الطاك مرقؽ فناابتت الكارةلطً 
   تعادىؿ... ،رلالتاك مفخـ تماما فناابتت الضمة ككذلؾ في تي  ا  : اك رى تي 

   ....تىق  ،فا ى  ،ككذلؾ في أتى  ، د ما فناابتت الفت ة إل تىرل : اك  التاك مفخـ 
ت ٍ  : اك  التاك مرقؽ فناابتت الكارة ككذلؾ في يعاًت     ...يعًت ي  ،رى

بيكر ،في كىبير ككذلؾ ،بيرد  : اك  الباك مفخـ  .كتناابت الضمة.. .اى
   ... كتناابت الفت ة.براك ،بىٍرد : اك  الباك مفخـ ال   د ما ككذلؾ في بىرىا  
 .كتناابت الكارة ..نىًبي ،ًبناك ،ًبرىادة : اك  الباك مرقؽ ككذلؾ في ًبف 

ك  ـك : اك  الراك مفخـ كمثمت في ري ك  ،ريعاة ،ري  .كتناابت الضمة ...يري
با  : اك  الراك مفخـ   .كتناابت الفت ة ...عيرىل ،يىرل ، د ما كمثمت في رىشيد إل رى

   .كتناابت الكارة ...مىًرضى  ،يضًر ا  : اك  الراك مرقؽ كمثمت في ًرياض كمًريض كعرً 
كؿ كر ،زيبير : اك  الزام مفخـ كمثمت في نزي    .كتناابت الضمة ...يزي

   .كتناابت الفت ة ...ًنزىاؿ ،عىزىؿ ، د ما كمثمت في نىزىؿ إل زىأىر : اك  الزام مفخـ 
   .كتناابت الكارة ...عاًزؿ ،نيًزيؿ ،ًزريا  : اك  الزام مرقؽ كمثمت في نىًزيؿ

   .كتناابت الضمة ...نثيك ي  ،الة : اك  الثاك مفخـ ككذلؾ في ثيعالةثيمى 
   .كتناابت الفت ة ...رثىاك ،ًدثىارفي   د ما ككذلؾ إل ثىكىا  : اك  الثاك مفخـ 

   .ةكتناابت الكار  ...يًث  ،الثاك مرقؽ ككذلؾ في نيًثي اك  ًثمار : 
   .كتناابت الضمة ...ديرك  : اك  الداؿ مفخـ ككذلؾ في ريديكد

   .كتناابت الفت ة ...لىدىل ،نىدىـ ،دىرىأ : اك  الداؿ مفخـ إل   د ما ككذلؾ في ردىل
ـى  ،ًدٍربىت : اك  الداؿ مرقؽ كمثمت في نًديـ    .كارةكتناابت ال ...نًد

   .كتناابت الضمة كمثمت عيبا ... عيرل : اك  العيف مفخـ
   .كتناابت الفت ة كمثمت عىر ...  د ما إل عىكىل : اك  العيف مفخـ 

   .كتناابت الكارة كمثمت ًعراؽ... ،نيف : اك  العيف مرقؽًعر 
   .كتناابت الضمة ...ييقـ  ،ييداؼ ،كمثمت ييربة ييرىا  : اك  الغيف مفخـ
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   .كتناابت الفت ة... : اك  الغيف مفخـ إل   د ما ككذلؾ في يىًري  يىفكة
   .كتناابت الكارة ...ًيمار : اك  الغيف مرقؽ ككذلؾ في رىًي ى 

كؿ. رافة : اك  الخاك مفخـ ككذلؾ في دخي    .كتناابت الضمة.. خي
ؿ إل اك  الخاك مفخـ  : خىركؼ خى  ، د ما ككذلؾ في دىخى  .كتناابت الفت ة... اى

   .كتناابت الكارة ...رًخيص ،اك  الخاك مرقؽ ككذلؾ في نًخيؿ : ةفقخً 
ٍرمىة : اك  ال اك مفخ ككمة ،ـ ي كؿ ،ككذلؾ في  ي ٌمة. ،كي ي    .كتناابت الضمة .. ي

ػػرىاـ : اػػك  ال ػػاك فيػػت شػػيك مػػف التفخػػيـ ػػاـ ككػػذلؾ فػػي ، ى مى ػػرى  ، ى ؿ ،نى ى ػػقى كتنااػػبت  ... ى
   .الفت ة

كتنااػػػػبت  ..ً مػػػػاـ،رىً يـ ،نااػػػػبتت الكاػػػػرة ككػػػػذلؾ فػػػػي رىً يػػػػؽً ػػػػزاـ : اػػػػك  ال ػػػػاك مرقػػػػؽ ف
   .الكارة

قيكدقي     .فناابتت الضمة ...عيقيكؽ ،عيقيكد ،ٍرٍ  : اك  القاؼ مفخـ تماما ككذلؾ في ري
قىبة    .القاؼ فيت شيك مف التفخيـ فتناابت الفت ة ..مىقىاـ  ،قىرىار : كمثمها رى
ًقيؽ ،ًققع : كمثمها ًقربىة ًقي ،رى    .اك  القاؼ مرقؽ فناابتت الكارة ، رى

ك  : كمثمها ريكك     .ريكيٍكد اك  الكاؼ مفخـ فتناابت الضمة ،كيري
ـى  ـى  ،ًركىا  : كمثمها لىكى كى    .اك  الكاؼ فيت شيك مف التفخيـ فتناابت الفت ة ...مىكىاف ، ى
ًكيفٍ  ًكيـ ،لىًؾ : كمثمها مى    .اك  الكاؼ مرقؽ فتناابت الكارة ..ًكتا  ، ى
ميـك ميـك : كمثمها عي    .اك  القـ مفخـ فتناابت الضمة ..ليٍعبىة ، ي

مىـ ؿ : كمثمت : عى قى ً د. ، ى    .اك  القـ فيت شيك مف التفخيـ فناابتت الفت ة ..قىقى
ـى  ًمػػ ـى  عى ػػًم . } كهكػػذا ال ػػاؿ فػػي بػػاقي اػػك  الػػقـ مرقػػؽ فتنااػػبت الكاػػرة ..ًلػػي ،: كمثمهػػا : اى

   األاكا  األخرل {
 

 ل الثالثية وأسباب اختالفهاألبواب الستة لألفعاا -11
اػػتة  إلػػ لثقثػػي  اػػ   ركػػة العػػيف فػػي الماضػػي كالمضػػارع االفعػػؿ  أبػػكا  تقاػػـ

فمػا كػاف مفتػك  العػيف  ،األقػؿالقميؿ ثـ  إل مرتبة  ا  كثرتها مضيا  األبكا كهذ   ،أبكا 
ػرى  كركدا ن ػك : أكثرهػاماضػي مضػكمها فػي المضػػارع لفػي ا ػػر نىاى ثػـ يميػت فػي الكثػػرة  ،يىناي
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ػرى  يىضػًر ي ثػـ يميػت مػا  ما كاف مفتك  العيف في الماضي مكاكرها في المضػارع ن ػك : ضى
مػا كػاف مكاػكر العػيف فػي  ثػـ ،يىٍفػتى ي  كالمضػارع ن ػك : فىػتى ى كاف مفتػك  العػيف فػي الماضػي 

ًمػػـ الماضػػي ـي  مفتك هػػا فػػي المضػػارع ن ػػك : عى اضػػي كمػػا كػػاف مضػػمـك العػػيف فػػي الم ،يىٍعمىػػ
ًاػػ ى ،يكريـ كالمضػارع ن ػػك : كػريـ كمػػا كػاف مكاػػكر العػػيف فػي الماضػػي كالمضػارع ن ػػك :  ى

   .(ِٗ)يى ًا ي 
ػػرى  لكػف الػذم نم ظػػت أف   ركػا  العػػيف تختمػؼ فمػػرة نجػدها عنػػد قػـك مػػف بػا  نىاى

رى ى  آخريفيناير كمرة نجدها عند     .(َّيىضًر ي ) مف با  ضى
قػاؿ أبػك الفػت  : فيػت لغتػاف  ،بكار الهػاك * افما كًهنك  كمف هذا االختقؼ قراكة *

 (زيػد  كػ  فيهػا كاػر لهػاك فػي الماضػي أبػا أفعمي  أبكك دثنا  ...فيكهى  ككًهفى  ،فيهً  كهىف
(ُّ.)   

  قػػاؿ أبػػك الفػػت  : أجػػكد المغتػػيف نىً ػػ ،بفػػت  ال ػػاك * تػػكفين ى  كمػػف ذلػػؾ قػػراكة *
   (.ِّ) (ر يا ر ا ألجؿ  رؼ ال مؽ الذم فيها كا هين ى  بكار ال اك كفت 
كمػف قػػاؿ  ،مػف قػاؿ رًدؼى فهػػك فػي كزف تىًبػعى )بفػػت  الػداؿ  *ردىؼ*كمػف ذلػؾ قػراكة 
   .(ّّ) (كالكار أفا  كهك أكثر المغة ،ردىؼ فهك بمنزلة تقى كشفىع

ت ريػؾ الثػاني مػف الثقثػي إذا  عػف ال جػازييف المشهكر)كمف ذلؾ يقكؿ ابف جني 
ـى كقػًدـ ني ٍ كالطي  ؿاي كاف مضمكما أك مكاكرا ن ك : الري  كأمػا  ،كالكًبد كالفًخذ كن ك ظريؼ كعًمػ

بنك تميـ فياكنكف الثاني فػي هػذا كن ػك  فيقكلػكف : رٍاػؿ ككٍتػ ى ككٍبػد كفٍخػذ كقػد ظػٍرؼ كقػد 
 .(ّْ) (عٍمـ

إذا جػػػاكز  المشػػػاهير مػػػف )هػػػذا أبػػػك زيػػػد األناػػػارم إذ يقػػػكؿ :   كقػػػد أشػػػار إلػػػ
فػػػي المضػػػارع  األاػػػؿ): راككقػػػاؿ الفػػػ .(ّٓ) (األفعػػػاؿ ف نػػػ  بالخيػػػار بػػػيف الضػػػـ كالكاػػػر

   .(ّٔ) (الكار
 ...ذكػػركا فػػي الشػػذكذ مػػا جػػاك عمػػ  فىًعػػؿ يفعيػػؿ ن ػػك نىًعػػـ يػػنعيـ)كيقػػكؿ ابػػف جنػػي )

ػػؿ كلػػيس عينػػت كال المػػت  رفػػا  مقيػػا ن ػػك قمىػػ  يقمىػػ كقػػالكا  ػػؿ يفعى  (أيضػػا فيمػػا جػػاك مػػف فعى
 (.ّٕ)كنابت إل  لغا  تداخم  فتركب  كليس مف با  الشذكذ 
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هػذا  إال ـكال نعمػ)يقػكؿ فػي أبػ  يػ ب   كأما الذيف يقكلكف بشذكذها فمػنهـ اػيبكيت إذ
كأمػا جبػ  يجبػ  كقمػ  يقمػ  فغيػر معػركفيف  ..ير هذا فقد جاك عمػ  القيػاسيكأما  ،ال رؼ

كقد اعتؿ ابػف جنػي لمػا جػاك  (،ّٗ)كمثؿ هذا ذكر  الايرافي  (،ّٖ) (مف كجت ضعيؼ إال
شػػبهكا األلػػؼ فػػي آخػػر   كذلػػؾ أنهػػـيػػ ب  ) أبػػ مثػػؿ  ب نػػتيجبػػ   جبػػ ك ألػػؼمفتك ػػا كآخػػر  
 (.َْ) (يهدأ يقرأ كهدأ بالهمزة في قرأ

 كيقاػػػمهـ (،ُْ)اخػػػتقط العػػػر  ببعضػػػهـ  إلػػػ ابػػػف جنػػػي تػػػداخؿ المغػػػا   كيرجػػػع
ي خػذ مػا ياػمعت مػف ييػر  قاـ،ثقثة أقااـ في ااتعدادهـ ل خذ مف المهجا  األخرل عم 
 .(ِْلتيف )اكقاػػػـ بػػػيف ال ػػػ ،اػػػـ يقػػػيـ عمػػػ  لهجتػػػت كال يتػػػ ثر بالاػػػماعكق ،إبطػػػاكال ك تػػػردد 

كقػػد يكػػكف التػػ ثر كالتػػ ثير  (،ّْكيقػػكؿ كػػذلؾ قػػد ي خػػذ بعضػػهـ جػػزكا مػػف الاػػبغة ال كمهػػا )
الماضي مف قـك كالمضارع مػف آخػريف فيػؤدم كقد يامع  ،(ْْتشكؿ لهجة ثالثة )متبادال ف

ثػػـ  ،ًمػػ    تمػػا  فػػي فظ    جػػة مػػف يقػػكؿ : ًمػػركػػ  لهجػػة ثالثػػة كػػ ف ياػػمع مػػف لهت إلػػ  ذلػػؾ
   .(ْٓتمك  ) فتككف عندنا ًم    ،تمك  في فظ يامع المضارع ممف يقكؿ : مي   

كيقػػكؿ أنػػت قػػد يكػػكف فػػي القبيمػػة اػػيغتاف لمفػػظ الكا ػػد فياػػمع مػػنهـ الماضػػي مػػف 
 يػنعىـ نًعػـ كػ ف يكػكف فػي القبيمػة الكا ػدة ،ايغة كالمضارع مف األخرل فتتركػ  لهجػة ثالثػة

   .(ْٔينعيـ) نًعـ فيامع الماضي مف األكل  كالمضارع مف الثانية فيككف لدينا ينعيـ كنعيـ
بكاػر ال ػاك كضػـ البػاك  بيػؾ ً  القػراكا  فػي إلػ كقد نقؿ ابف جنػي تػداخؿ المغػا  

بيؾ ) الً ًبؾ تداخم  عم  القارلك بها القراكتاف انت ي  قاؿ مف الجا ز     (.ْٕكال ي
هػػذ  ال الػػة مػػف عػػدـ  إف)خاػػكص الػػدكتكر إبػػراهيـ الاػػامرا ي لكيقػػكؿ فػػي هػػذا ا

  فػػي اناػػمخ القػػرف الثػػاني لمهجػػرة كتػػـ لمعربيػػة ااػػتقرار كثبػػا أفبعػػد  إالاالاػػتقرار لػػـ تنتػػت 
المتػداكؿ  كريككف هػذا االاػتقرار قػد عػرؼ فػي المشػه أفكال يبعد ، الة تشبت القاعدة العامة

عمػ   ػاؿو مػف تكػكف قػد ااػتمر   أفشػاهير فقبػد مػف ييػر الم أمػا ،األقػؿفػي  األفعػاؿمف 
ػػؿ ذلػػؾ أنهػػـ ضػػبطكا )فىًضػػؿى  كمػػف (،ْٖ) (عػػدـ االاػػتقرار ( بفػػت  العػػيف فػػي الماضػػي يفضي

   .(ْٗكضمها في المضارع كلـ تكف مكجكدة في األبكا  الاتة )
العنايػػة بػػالقراف  األكزافممػػا اػػاعد عمػػ  ضػػبط هػػذ   أفكيػػرل الػػدكتكر الاػػامرا ي 

   .(َٓلغتت كالتزاـ ما اات انك  مف كجك  قراكاتت ) الكريـ كضبط
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عميهػا كمهػا تخضػع لمػا  دكمػا زا الاتةلفعؿ الثقثي ا أبكا كبعد كؿ هذا نقكؿ ب ف 
 ،التفخػيـ كالترقيػؽ أاااػهارع ا ركػا  العػيف فػي الماضػي منهػا كالمضػ أفذكر  اابقا مػف 

ا ي  أنهػا اػمع   ،لقاعدةكهي ليا  مترككة لماماع مف ماادر  المنفم  مف القانكف كا
كػػانكا الاػػ يؽ  الماضػػيفػػي  أكالكضػػع  لكػػف المت ػػدثيف بهػػا فػػي ااػػؿ ، ػػكاؿعمػػ  هػػذ  األ

عنػػػػػدما يفخمػػػػػكف العػػػػػيف ي رككنهػػػػػا بالضػػػػػمة كعنػػػػػدما يرققػػػػػكف ي رككنهػػػػػا بالكاػػػػػرة كعنػػػػػدما 
فهػػػػذ  القكاعػػػػد الدقيقػػػػة  ،يتكاػػػػطكف أك يعطػػػػكف العػػػػيف قػػػػدرا مػػػػف التفخػػػػيـ ي رككنهػػػػا بػػػػالفت 

نجػػد اختقفػػا بػػيف القبا ػػؿ فػػي  كلػػذلؾ ،األفعػػاؿ كمػػف شػػت  األبػػكا  تنػػتظـ هػػذ  كالمضػػبكطة
ي ػػرؾ كفػػؽ  كقػػد يكػػكف االخػػتقؼ فػػي القبيمػػة الكا ػػدة كػػؿ   ، مػػا ذكػػر  أاااػػتت ريػػؾ العػػيف 

هػػػذ  األفعػػػاؿ  تضػػػبطالمغػػػكييف عجػػػزكا عػػػف أف يجػػػدكا قكاعػػػد  أف تػػػ  طريقتػػػت فػػػي النطػػػؽ 
أف  هـبعضػػاع كبعػد ااػتقراك هػذا الماػمكع  ػاكؿ مفكػاف تاػنيفها يعتمػد عمػ  الاػػ ،كأكزانهػا
 .  مف هذ  القكاعد أك الضكابط لكنها لـ تكف لتنتظـ كؿ األفعاؿ مف البا  الكا د ايجد شي 

كمػػف هػػذا المنطمػػؽ فكػػؿ نطػػؽ لهػػذ  األفعػػاؿ  يػػ  أمكػػف ت ريػػؾ العػػيف ب يػػة  ركػػة 
مػػػف التمػػػكيف  ف هػػػذا االخػػػتقؼ فػػػي هػػػذ  األفعػػػاؿ بالػػػذا  هػػػكإإذ  ،ماػػػتعممة فهػػػك اػػػ ي 

أك  بػؿ يػؤثر فػي األلفكنػا  أم فػي اػكرة نطػؽ الفػكنيـ ،الاكتي الػذم ال يػؤثر فػي المعنػ 
لكف القعيد لها كم اكلة الكاػكؿ إلػ  ضػكابط م ػددة هػك الػذم  ػددنا بهػذ  ،الكا دالاك  
 .األبكا 

فػػػذف تاػػػريفها لػػػت عمػػػة  أ ػػػرؼالثقثيػػػة التػػػي تجػػػيك فيهػػػا  األفعػػػاؿأمػػػا بخاػػػكص 
كالترقيػؽ كأرل أف التفخػيـ  ،كالخااة كذلؾ  ا  مكػاف  ػرؼ العمػة كنكعػتطرقت الكاض ة 

 رؼ العمػة كهػذ  ال ركػة هػي التػي ت ػدد  ؿما قبلماام  الاابؽ ل رؼ العمة ي دد  ركة 
قيؽ يػػػ تي بالكاػػػرة ر كالت،يػػػ تي بالضػػػمة كالضػػػمة تػػػ تي بػػػالكاك  ػػػرؼ العمػػػة بػػػدكرها فػػػالتفخيـ

اػػاؿ  ،يقيػػكؿ ن ػػك : قػػاؿ ،بػػاأللؼ تػػ تي الفت ػػةك فت ػػة بالكالكاػػرة تػػ تي باليػػاك كالتكاػػط يػػ تي 
ك  كجاك يًجيك ،يايكؿ اؼ ،ماؿ يًميؿ كناـ ينىػاـ ،ر يًايراا ،را  يري ،  ػار ي ػار،خػاؼ يىخى

ػك أمػاهذا بالنابة ل جػكؼ  هػدل  ،رم  يرًمػي،كعيػدي  دعػا ،بالناػبة لمنػاقص ن ػك : رجػا يرجي
   .فيمكف أف يقاؿ فيت الشيك نفات،اع  ياعى ،يهًدم
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 حركات اإلعرابية وتنوعها ال -12
المعػػػاني فتكػػػكف المعػػػاني فاعمػػػة  تعتكرهػػػالمػػػا كانػػػ   األاػػػماك فأ)يػػػرل الزجػػػاجي  
 ،عمػػ  هػػذ  المعػػاني أدلػػة كأبنيتهػػارها ك تكػػف فػػي اػػ لػػـك  ،إليهػػا اكمضػػافة كمضػػافكمفعكلػػة 

ف يتاػػع كقمهػػـ كيقػػدمكا الفاعػػؿ إعػػف هػػذ  المعػػاني ل كبػػ تنفيهػػا  اإلعػػرا  اػػم   ركػػا  
 .(ُٓ) (أرادكا أك المفعكؿ  ا  ال اجة

نمػا) ،لمعػػانياالكػػقـ لمداللػة عمػ   إعػرا لكػف قطربػا يقػػكؿ بعػدـ   العػػر   أعربػ  كا 
 أيضػافمػك جعمػكا كاػمت بالاػككف  ،الكقؼ يمزمت الاػككف لمكقػؼ  اؿكقمها ألف االاـ في 

كاػمكا أمكػػنهـ  فممػػا األدراجككػانكا يبط ػػكف عنػد  ،فػػي الكقػؼ كالكاػػؿ اإلاػكافلكػاف يمزمػػت 
أال تػػػراهـ بنػػػك كقمهػػػـ عمػػػ   ،ليعتػػػدؿ الكػػػقـ ،جعمػػػكا الت ريػػػؾ معاقبػػػا ل اػػػكاف ،الت ريػػػؾ

كلـ يجمعكا بيف ااكنيف في  شك الكممػة كال فػي  شػك  ،كمت ركيف كااكف ،مت رؾ كااكف
كفػػػي كثػػػرة  ،ألنهػػػـ فػػػي اجتمػػػاع الاػػػاكنيف يبط ػػػكف ،كال بػػػيف أربعػػػة أ ػػػرؼ مت ركػػػة ،بيػػػ 

فجعمػػػػػػكا ال ركػػػػػػة عقػػػػػػ   ،اػػػػػػتعجمكف كتػػػػػػذه  المهمػػػػػػة فػػػػػػي كقمهػػػػػػـيكػػػػػػة ال ػػػػػػركؼ المت ر 
   (.ِٓ).(اإلاكاف
الفت ػػة كالكاػػرة )اػػيبكيت :  تكقطػػر  تمميػػذ اػػيبكيت يتفػػؽ مػػع الخميػػؿ الػػذم ينقػػؿ رأيػػ 
هػػا كالبنػػاك هػػك الاػػاكف ال زيػػادة بالػػتكمـ  إلػػ زكا ػػد كهػػف يم قػػف ال ػػركؼ ليكاػػؿ  كالضػػمة

   (.ّٓ) .(فيت
بكا الرفػػع إلػػ   ركػػة الرفػػع ألف المػػتكمـ بالكممػػة المضػػمكمة ناػػ)كيقػػكؿ الزجػػاجي :  

كالمػػتكمـ بالكممػػة المناػػكبة يفػػت  فػػا   ..األعمػػ  كيجمػػع بػػيف شػػفتيت إلػػ  األاػػفؿيرفػػع  نكػػت 
كأمػا الجػر ، ك نػت قػد ناػبت إلبانػة ا ػدهما عػف اػا بت ...األعمػ مػف  األاػفؿفيبيف  نكت 

قبمهػػػا  اف ال ػػػركؼ الجػػػارة تجػػػر مػػػأكذلػػػؾ  ،فذنمػػػا اػػػمي بػػػذلؾ ألف معنػػػ  الجػػػر اإلضػػػافة
هػذا مػذه  الباػرييف كمػف اػما  مػنهـ كمػف الكػكفييف )ثـ يقػكؿ : .(،افتكامت إل  مػا بعػده

فقػػػالكا النخفػػػاض ال نػػػؾ األاػػػفؿ عنػػػد  ،فػػػذنهـ فاػػػرك  ن ػػػك تفاػػػير الرفػػػع كالناػػػ  ،خفضػػػا
 ،الفعػػؿكالػػذم أرا  أف الفاعػػؿ رفػػع ألنػػت قػػاـ ب (ْٓ) (.النطػػؽ بػػت كميمػػت إلػػ  إ ػػدل الجهتػػيف

 لمق مػة كال أفضػؿ هنػا مػف الضػمة اػكتيا ،يفخػـ إفالبػد  كإلعطا ت األهمية التػي ياػت قها
كالمفعػػكؿ بػػت ناػػ  ألنػػت كقػػع عميػػت الفعػػؿ فػػق يفخػػـ بػػؿ ينطػػؽ بشػػيك مػػف الترقيػػؽ  ،الفاعػػؿ



 مة جامعة تكري  لمعمـك اإلناانيةمج
 (ََِٕ)  زيراف(                     ٔ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ٓٓ 

ألف المفعكؿ كاف اهق كخفيفػا لكػي يقػع عميػت فعػؿ  (أك ب الة تتكاط بيف التفخيـ كالترقيؽ)
كلقػػػد قػػػاؿ أبػػػك إاػػػ اؽ الزجػػػاج فػػػي رفػػػع الفاعػػػؿ كناػػػ   ،كػػػذلؾ فالفت ػػػة خفيفػػػةك  ،الفاعػػػؿ

ثػػـ اػاؿ نفاػت فقػاؿ : فهػق عكاػ  ال ػاؿ فكانػػ   ،لمفػرؽ بينهمػا إنمػا فيًعػؿ ذلػؾ)المفعػكؿ : 
لػػت أكثػػر مػػف فاعػػؿ كا ػػد كقػػد  فال يكػػك الفعػػؿ  فأكذلػػؾ  ،ا ػػـز؟ قيػػؿ الػػذم فعمػػك  أيضػػا ان فرقػػ

كذلػػػؾ ليقػػػؿ فػػػي  ،المفعػػػكؿ لكثرتػػػتاػػػ  كن ،فاعػػػؿ لقمتػػػتفرفػػػع ال ،يكػػػكف لػػػت مفعػػػكال  كثيػػػرة
   (ٓٓ).(كقمهـ ما ياتثقمكف كيكثر في كقمهـ ما ياتخفكف

ألنػػت يقػػع عميػػت  كأ ،مػػف المفعػػكؿ أكثػػرلمػػا يقػػع عميػػت تػػ ثير بػػال  الخفػػض ك ركػػة  
 ن ك :  ،ت ثير الفاعؿ كالمفعكؿ معا

 .ميًا في القطار  رأى محمٌد ع              .زيٌد الولد  بالكرة   ب  ر  ض  
ــ  هذا تمميذ  الصف  .ة  ــرأيت  حارس  المدرس              . ــ

كيقػاس عمػػ  ذلػؾ كػػؿ  ،أف الفاعػػؿ كالمفعػكؿ معػػا أثػرا فػػي االاػـ المجػػركر لأال تػر 
   .ركر في الترقيؽجكما شابت الم المفعكؿ في التكاط تكما شاب ،ما شابت الفاعؿ فيفخـ

 
 نتائج البحث -13
 إلػػ  اثػػر التفخػػيـ كالترقيػػؽ الاػػكتي فػػي المغػػة العربيػػة فػػي  فػػي ب ثػػي هػػذا لقػػد تكاػػم -ُ

لماػك  الاػػام  التفخػيـ  فأقػانكف عػاـ فػػي هػذا المجػاؿ هػك ككضػع نتػا ج مهمػة جػدا 
ا فػي الكممػا  كالترقيؽ لماك  الاام  يجعػؿ  ركتػت الكاػرة هػذ،يجعؿ  ركتت الضمة

 ،ـ ، )اكا  التاػعة عشػر كهػي : ( كالتي تككف عينها مف األالثقثية عم  زنة )فٍعؿ
   (.ؾ ،ش ،ج ،ؿ ،ر ،ف ،ص ،س ،ز ،ط ،  ،ض ،د ،  ،ظ ،ذ ،ؼ

 ،خ ،ؽ)أما إذا كان  عيف هذ  الكمما  ا ػد األاػكا  الاػبعة بعيػدة المخػارج كهػي :  -ِ
ة فت ػػػػفػػػذف هػػػػذ  األاػػػػكا  إذا كانػػػػ  مفخمػػػة  ركػػػػ  بالضػػػػمة أك ال (ق ،ك ،  ،ع ،غ

   .عنها في مكانها مف الب    مع تفايق  ت دث (مةفاك الكم)ك ا   ركة ما قبمها 
قػػؿ عػػدد  أكبػػاقي الكممػػا  مهمػػا كثػػر  إلػػ  أثػػر  أف هػػذا القػػانكف يمتػػد إلػػ كمػػا تكاػػم   -ّ

ت في الكممػة فذنػت عفذذا كاف المتكمـ ينكم التفخيـ ألم اك  ك يثما كاف مكق ،أاكاتها



 التفخيـ كالترقيؽ كأثرهما في المغة العربية
 عبد الجميؿ تركي تقي د. ـ. أ.

 ٓٔ 

ذا كاف ينكم ترقيقت فذنت ي ركت بالكاػر  ،ي ركت بالضمة ذا كػاف ينػكم التكاػط بػيف  ،ةكا  كا 
   .ةفت كالتفخيـ فذنت ي ركت بالالترقيؽ 

الثقثية كأبكابهػا الاػتة التػي لػـ يتكاػؿ  األفعاؿف هذا القانكف ينتظـ كذلؾ أجد  ك كقد  -ْ
كاخػتقؼ  ،كأخػربيف بػا   فيهااب  االختقؼ في  ركا  العيف  إل عمماؤنا األجقك 

   .الكا د كبابت الفعؿ يثيف  ت  فدالقبا ؿ كالمت 
ك ركاتػػت فػػذذا كػػاف  بػػاإلعرا عققػػة لمتفخػػيـ كالترقيػػؽ  فأكمػػا كجػػد  كفػػؽ هػػذا القػػانكف  -ٓ

ذا كػػػاف مكقعهػػػا  ،خمهػػػا كػػػكف التفخػػػيـ يق ػػػـ الفاعػػػؿمكقػػػع كممػػػة مػػػا فػػػاعق فالنػػػاطؽ يف كا 
ذا كػػػاف مكقعهػػػا الجػػػر  مفعػػػكال  أكفذنػػػت يجعػػػؿ  ركتهػػػا متكاػػػطة بػػػيف التفخػػػيـ كالترقيػػػؽ كا 

كألف  ،فاعؿ كالمفعػكؿ يقػع عمػ  المجػركرفعؿ الفذف  ركتها تككف الكارة ألف  اإلضافة
   .كالمفعكؿهمية المعن  بشكؿ عاـ بعد الفاعؿ المجركر ي تي مف  ي  أ

 
كاهلل اعمػػـ كهػػك المكفػػؽ كلػػت ال مػػد أكال كآخػػرا كاػػم  اهلل تعػػال  عمػػ  نبيػػت م مػػد كعمػػ  آلػػت 

   .كا بت أجمعيف
 

 اهلوامش
 .اك  في معهد الخرطـك الدكلي لمغة العربيةعمـ ال أاتاذ( ُ)
 .( ينظر تعريفت في ماطم ا  الب  ِ)
   .ٓٗ/  ِالنشر ،كفيت تفايؿ ،مة كالفت ة( الراك ترقؽ مع الكارة كتفخـ مع الضّ)
ضػػمة كترقيقهػػا بعػػد  أك ةتعػػال  بعػػد فت ػػ (اهلل)أجمػػع القػػراك عمػػ  تغمػػيظ الػػقـ مػػف ااػػـ  (ْ)

 أكتقػدمها اػادا  إذارييف مػذه  عػف كرش يمػيظ الػقـ كلمماػ ُُٓ/  ِالنشر  ،ةكار 
 .اػاكنة أكتكػكف الػقـ مفتك ػة كاف تكػكف هػذ  ال ػركؼ مفتك ػة  أفظػاك شػرط  أكطاك 
   .ُُِ-ُُُ/  ِالنشر 

 اإللػؼتقػدمتا عمػ   إذاالكاػرة باػب  الكاػرة كاليػاك  إلػ اليػاك كالفت ػة  إلػ  األلػؼتماؿ  (ٓ)
 أخػرل أاػبا فػي بعػض تاػاريؼ الكممػة كهنػاؾ  ضيعػر تقػديرا ممػا  أكت خرتا عنها  أك

   .ِّ/  ِكالنشر  ِٗٔ/  ُ اإلقناعينظر 



 مة جامعة تكري  لمعمـك اإلناانيةمج
 (ََِٕ)  زيراف(                     ٔ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ٕٓ 

   .ُْٓٗ ،ت قيؽ ماطف  الاقا كجماعة ،َّص ُار الاناعة ج ،ابف جني( ٔ)
عػػف  ٔٔص اإلعػػرا لاػػكتي عنػػد العػػر  فػػي ضػػكك اػػر اػػناعة االتفكيػػر  ،فمػػيش ( د.ٕ)

  .ُٖٔٗ/  ٖٗ-ّٓص ِّج ،مجمة مجمع المغة بمار
اماػػػػمة المكاػػػػكعة ) ِٖ-ِٕص  ،مقدمػػػػة فػػػػي تػػػػاريخ العربيػػػػة ،الاػػػػامرا ي إبػػػػراهيـ د. (ٖ)

   .ُٕٗٗ ،بغداد دار ال رية (ّٓالاغيرة 
   .ُُْص  ِج ،األد الكامؿ في  ،بردم( الٗ)
   .َُٗص  ُج ،( ابف جني : الم تا َُ)
   .( مف الاقبةُُ)
   .( أم الشنؽُِ)
كة بػػػػػيف المهجتػػػػػيف العػػػػػاميتيف العراقيػػػػػة ( عبػػػػػد الجميػػػػػؿ تركػػػػػي : ظػػػػػكاهر لغكيػػػػػة مشػػػػػتر ُّ)

ـ  ُٖٓٗ (ةالكاتبػباآلػة  ماجاػتير راػالة) َُُكالاكدانية كجذكرها في الفاػ   ص 
   .الخرطـك

 ،الكتػػػ  القػػػاهرة : عػػػالـ ،ِّٕ( د.ا مػػػد عمػػػر مختػػػار : درااػػػة الاػػػك  المغػػػكم صُْ)
   .ـ ُٕٔٗ

   .َْص ،المغة ،( فندريسُٓ)
ػقيرُٔ) ػعيٍ  كاى  ،الطػاك مفخػـ التػاك (طعيػـٍ )كفػي  ،مفخػـ الاػيف أاػقهػك (( الااد في )اى

ػػػـٍ )كالػػػراك فػػػي  ف هػػػذ  األاػػػكا  جػػػاك  مفتك ػػػة أ فضػػػق عػػػفمفخػػػـ الػػػراك المرقػػػؽ  (رىيي
   .كالفت ة فيها تفخيـ فىاك غ هذاف األمراف ت ريؾ عيف هذ  الكمما  بالضمة

كقػد جػذب   ،ةالتفخيـ ألنها مع  ركة خمفية ضيقة كهػي الضػم إل ( الكاؼ هنا تميؿ ُٕ) 
ف مخػػرج القػػاؼ ال ،الخمػػؼ قمػػيق فاػػار  الكػػاؼ قريبػػة مػػف القػػاؼ إلػػ الضػػمة الكػػاؼ 

   .قبؿ مخرج الكاؼ
كػػ  العػػيف فيهػػا فهػػي  أاػػماك( هػػذ  الكممػػا  ُٖ) ر  بالكاػػر فرضػػا  (كهػػي الهمػػزة)ماػػادر  ي

ككانػػػػ  الطريقػػػػة التػػػػي راػػػػمتها عميهػػػػا كفػػػػؽ القكاعػػػػد  ،مبنيػػػػة لممجهػػػػكؿ أفعػػػػاالكلياػػػػ  
   .ة في كتابة الهمزةالمعركف

   .( كقد نص  عمماك العربية عم  هذا مف قبؿُٗ)
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 ٖٓ 

   .ّٕٓ-ّٔٓص  ُج ،الم تا  ،( ابف جنيَِ)
  .ْٓ-ّٓص ُج ،الم تا  ،( ابف جبيُِ)
   .ُِٔص  ُج ،الم تا  ،( ابف جنيِِ)
   .ُّٓص  ُج ،الم تا  ،( ابف جنيِّ)
   .ُّٕص  ُج ،الم تا  ،( ابف جنيِْ)
  .ّّٕص  ُكالخاا ص ج ،َِٖص ُج ،م تا ال ،( ابف جنيِٓ)
  .ٗص ِج ،الم تا  ،( ابف جنئِ)
 األاػكا كهكػذا مػع ،درجػة فػي تفخػيـ الظاكبترقيؽ الظػاك فهػي اقػؿ  أقكؿ( هنا عندما ِٕ)

   .األاؿالمفخمة في  األخرل
نمػػات ظػػاك مبػػ( تفخػػيـ الػػذاؿ هنػػا لػػيس قِٖ) هػػي اقػػر  نطػػؽ لمػػذاؿ مػػف الظػػاك كهكػػذا مػػع  كا 

   .أاقالمرققة  ألخرلا األاكا 
   .ُٓٔٗ ،القاهرة : مطبعة الاعادة ،َٓٔ-َّٔص ِ( انظر شر  ابف عقيؿ جِٗ)
   .َّمقدمة في تاريخ العربية ص ،الاامرا ي إبراهيـ( انظر د.َّ)
   .ُْٕص  ُج ،الم تا  ،( ابف جنيُّ)
 .ٓص ِج ،( الاابؽِّ)
   . ُّْص ِج ،( الاابؽّّ) 
   .ُِٔص ُج ،( الاابؽّْ)
   .مقدمة القامكس الم يط ،الفيركز آبادم( ّٓ)
   (.أت )مادة  ،لااف العر  ،( ابف منظكرّٔ)
  .ّٕٓ-ّْٕص ُج ،الخاا ص ،( ابف جنيّٕ)
   .َُٔص ْج ،الكتا  ،( ايبكيتّٖ)
 ط ،ُُْص ُج ،ت قيػػؽ م مػػد نػػكر كاػػا بت ،الشػػافيةشػػر   ،مذ( الرضػػي االاػػتراباّٗ)

   .ُٕٓٗ ،بيرك 
   .ِّٖص ُج ،ابف جني الخاا ص( َْ)
   .ُٔ-ُٓص ِج ،( ابف جني الخاا صُْ)



 مة جامعة تكري  لمعمـك اإلناانيةمج
 (ََِٕ)  زيراف(                     ٔ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ٓٗ 

   .ّّٖص ُج ،( ابف جني الخاا صِْ)
   .َّٖص ُج ،( ابف جني الخاا صّْ)
   .َّٖص ُج ،( ابف جني الخاا صْْ)
 .ِٔٓص ُج ،المناؼ ،( ابف جنيْٓ)
   .ِٕٓص ُالمناؼ ج ،( ابف جنئْ)
  .ِٕٖص ِج ،الم تا  ،( ابف جنيْٕ)
   .ُّص ،مقدمة في تاريخ العربية ،يالاامرا  إبراهيـ( د.ْٖ)
   .ُّص( الاابؽ ْٗ)
   .ُّ( الاابؽ صَٓ)
ك  بيػر  ،ٗٔص ت قيػؽ د.مػازف المبػارؾ ،فػي عمػؿ الن ػك اإليضػا  ،انظر الزجػاجي (ُٓ)

   .ٖٕ-ٕٔص ُج ،كالنظا ر األشبا  ،كالايكطي ُِٖٗ: دار النفا س ك
   .ُٕ-َٕص ،في عمؿ الن ك اإليضا  ،( الزجاجيِٓ)
   .ُّٓص ِج ،الكتا  ،يتايبك  (ّٓ)
  .ّٗص ،اإليضا  ،( الزجاجيْٓ)
 بيرك  : دار الهدل لمطباعة كالنشر.  ،ِط ،ْٗص ُالخاا ص ج ،( ابف جنيٓٓ)

 
 املصادر واملراجع

   .ـ ُٖٓٗ ،الخرطـك ،في مناقشة لي في راالة الماجاتير ،إبراهيـ الثكينة د. -ُ
بغػػػداد :  ((ّٓ)المكاػػػكعة الاػػػغيرة )يػػػة مقدمػػػة فػػػي تػػػاريخ العرب ،د.إبػػػراهيـ الاػػػامرا ي -ِ

   .ـ ُٕٗٗدار ال رية لمطباعة  ،منشكرا  كزارة الثقافة كاإلعقـ
 ُٕٔٗ ،القاهرة : عالـ الكت  ،درااة الاك  المغكم ،ا مد عمر مختار .د -ّ
 َُّْ ،دمشػؽ : دار الفكػر ُ  قطػامش ط ،اإلقناع فػي القػراكا  الاػبع ،ابف الباذش-ْ

 ػه
   .النشر في القراكا  العشر بيرك  : دار الكت  العممية ،ابف الجزرم-ٓ
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 َٔ 

-ُِٓٗ ،القػػػاهرة : دار الكتػػػ  ،ت قيػػػؽ م مػػػد عمػػػي النجػػػار ،الخاػػػا ص ،ابػػػف جنػػػي-ٔ
   .ـ ُٔٓٗ

القػػػاهرة : طبعػػػة  ،ت قيػػػؽ ماػػػطف  الاػػػقا كآخػػػريف ،اػػػر اػػػناعة اإلعػػػرا  ،،ابػػػف جنػػػي-ٕ
   .ـ ُْٓٗ ،ال مبي

ت قيػػػؽ عمػػػي  ،لقػػػراكا  كاإليضػػػا  عنهػػػاالم تاػػػ  فػػػي تبػػػيف كجػػػك  شػػػكاذ ا ،ابػػػف جنػػػي-ٖ
 ق.. ُّٖٔ ،القاهرة ،النجدم

 .ـ ُْٓٗ ،أميف ت قيؽ إبراهيـ ماطف  كعبد اهلل ،المناؼ ،ابف جني-ٗ
 ،بغػداد : دار الرشػيد ،ابػف جنػي د ااـ النعيمي : الدرااػا  المهجيػة الاػكتية عنػ .د -َُ

َُٖٗ. 
 .ق ُِٕٓط  ،شر  الشافية ،الرضي االاترابادم -ُُ
بيػرك  : دار النفػا س  ،مػازف المبػارؾ .ت قيؽ د ،اإليضا  في عمؿ الن ك ،الزجاجي -ُِ

ُِٖٗ. 
 ،القػػػاهرة : دار الجيػػػؿ لمطباعػػػة ،ِهػػػاركف ط عبػػػد الاػػػقـ .ت قيػػػؽ د ،الكتا ،اػػػيبكيت-ُّ

ُِٖٗ 
ظكاهر لغكية مشتركة بػيف المهجتػيف العػاميتيف العراقيػة كالاػكدانية  ،عبد الجميؿ تركي -ُْ

الخرطػـك  ،راػالة ماجاػتير مطبكعػة باآلػة الكاتبػة)ي المغة العربية الفا   كجذكرها ف
ُٖٗٓ. 

 ،ُْالقػػاهرة : مطبعػػة الاػػعادة ط  ِشػػر  ابػػف عقيػػؿ أللفيػػة بػػف مالػػؾ ج ،ابػػف عقيػػؿ -ُٓ
   .ـُٓٔٗ

مجمػة مجمػع المغػػة  ،التفكيػر الاػكتي عنػػد العػر  فػي ضػكك اػػر الاػناعة ،د. فمػيش -ُٔ
 .ُٖٔٗ ،ٖٗ-ّٓص،ِّج  ،بمار

 .طبعة لجنة البياف ،تعري  عبد ال ميد الدكاخمي كالقااص ،المغة ،سفند ري -ُٕ
 .القامكس الم يط ،الفيركز آبادم -ُٖ



 مة جامعة تكري  لمعمـك اإلناانيةمج
 (ََِٕ)  زيراف(                     ٔ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ُٔ 

التفكيػػػر  ،فمػػػيش .د-ِِ.القػػػاهرة : مكتبػػػة نهضػػػة ماػػػر ،الكامػػػؿ فػػػي األد  ،المبػػػرد -ُٗ
مجمػػػة مجمػػػع المغػػػة ) ٔٔالاػػػكتي عنػػػد العػػػر  فػػػي ضػػػكك اػػػر اػػػناعة اإلعػػػرا  ص 

 .ُٖٔٗانة  ٖٗ – ّٓ ص ِّبمار ج 
   .ـ َُٔٗ_  ُٓٓٗ ،بيرك  ،لااف العر  ،ابف منظكر -َِ
بيػرك  : عػالـ  ُٕٓ- ُٔٓص  ٕج  ،ُُِص  ٔج  ،شػر  المفاػؿ ،ابف يعيش -ُِ

 .  .القاهرة : مكتبة المتنبي ،الكت 
 


