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 الملخص:
في بنية الكلمة وأثر اإلشعار فيها في ضوء  للبحث   تأتي هذه الدِّراسة   

يغ البديلة، وقد تناولت األنماط اللغويَّة التي م لت على اإلشعار عند  الصِّ ح 
اللغويين، فابتدأت بالحديث عن معنى اإلشعار، وأبرز المنطلقات اللغويَّة التي 

أثر اإلشعار في تفسير بنية الكلمة، ثم تناولت أهم المسائل  أسهمت في تحديد
اللغويَّة التي أّثر اإلشعار في توجيهها؛ فتوقفت عند: اإلشعار والجمع والتثنية، 

الزيادة، واإلشعار ومسائل القلب والحذف، وتكفَّلت بعرض أهم واإلشعار و 
التي ف سِّر التحوُّل الصوتي فيها باالعتماد  الصيغ الصرفية واألمثلة والشواهد

على اإلشعار عبر تتبٍع دقيٍق لها في المعاجم والمصادر اللغويَّة. وقد خلصت 
 الدراسة إلى عدد من النتائج ع ر ضت في الخاتمة.

 : اإلشعار، الصيغ البديلة، بنية الكلمة.ت المفتاحّيةالكلما
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The Impact of Ishaar on Interpretation of Phonetic 

Changes of Word Formation 

Analytical Study in Light of Alternative Forms 

Abstract 
This study analyses word formation and the effect of Ishaar on 

alternative forms, and it discusses the different linguistic forms that 

are attributed to Ishaar by linguists. The study begins with the 

meaning of Ishaar, and the most prominent linguistic foundations that 

contribute in defining the role of Ishaar in explaining word formation. 

Then the study elaborates on how linguistic issues have differed in 

their approach due to the Ishaar effect, such as plurality and duality, 

affixes addition, modification and ellipsis. Moreover, the study 

explores through accurate observation the most important examples 

and explanations found in dictionaries and linguistic sources that rely 

on Ishaar. The study then ends with a conclusion that presents the 

findings. 
 

 المقدمة

ن ّمما ال شك فيه أّن النحاة العرب استطاعوا أن يضعوا القواعد والقواني
التي تضبط أنماط اللغة، واستعماالتها، وقد اعتمدوا على جملة من األصول 
الراسخة التي تحفظ للغة جوهرها وتضبط أداءتها في أقيسة وعلٍل واضحة 

 األركان والمعالم. 
من هنا جاء اهتمام العلماء بالتعليل الذي يعّد ركًنا أساسًيا من أركان 

همية بالغة في ربط وشائج الصلة بين التفكير اللغوي العربي؛ لما له من أ
القواعد واالستعماالت، وقد انشغلوا منذ بواكير الدرس النحوي بوضع العلل 
وصنفوها وحّدودها في كتبهم ومؤلفاتهم وليس أدّل على ذلك من العلل التي 
أوردها سيبويه له ولغيره من النحويين في كتابه، ثّم ألفوا مؤلفات كثيرة مستقلة 

 .(1)ل وأصوله وقواعده في التعلي
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ومن العلل التي كانت تكأًة للغويين في تفسير كثير من التحوالت 
الصوتية والصرفية التي طرأت على بنية الكلمة، والتحوالت التركيبية التي 
طرأت على بنية الجملة، والتحوالت الداللية على مستوى معنى اللفظة أو 

 من الدراسات التحليلية.الجملة علة اإلشعار التي لم تحَظ بوافٍر 
وقد تكّرر تفسير التحوالت الصوتية عند اللغويين حماًل على اإلشعار 
منذ بواكير الدرس اللغوي، ومن هنا جاءت هذه الدراسة؛ للتعّمق في أثر 
اإلشعار في تفسير التحوالت الصوتية لبنية الكلمة مقتصرة على الجانب 

لكلمات التي حملت على اإلشعار الصوتّي الصرفّي محاولة سبر أغوار بنى ا
وللتّعمق في تحليل تعّدد تلك البنى في ضوء تقنيات التحليل الصوتي المعاصر 

 ونظرية البدائل االستعمالية أو الصيغ االختيارية. 
وقد اتخذت الدراسة من مناهج علوم اللغة المعاصرة منهًجا للدراسة؛ 

د الذي ع ر َض فيه مفهوم فانقسمت إلى جملة من المباحث؛ فابتدأت بالتمهي
أبرز المنطلقات اللغويَّة التي  تطّرقت إلىاإلشعار والتعريف بالصيغ البديلة، ثم 

أثر اإلشعار في تفسير بنية الكلمة، ثم تناولت أهم  أسهمت في تحديد
المسائل اللغويَّة التي أّثر اإلشعار في توجيهها؛ فتوقفت عند اإلشعار والجمع 

والزيادة، واإلشعار ومسائل القلب والحذف، وتكفَّلت بعرض  والتثنية، واإلشعار
ل الصوتي فيها  أهم الصيغ الصرفية واألمثلة والشواهد التي ُفسِّر التحوُّ

باالعتماد على اإلشعار عبر تتبٍع دقيٍق لها في المعاجم والمصادر اللغويَّة، 
خالفة وعمدت إلى تحليلها في ضوء قوانين التحليل الصوتي من مماثلة وم

 وبنية مقطعية وفي ضوء الصيغ البديلة أو االختيارّية.
وال يمكن الزعم بأّن هذه الدراسة هي األولى في مجالها بل إنها قد 
سبقت بجملة من الدراسات اللغوية التي وردت فيها إشارات عن علة اإلشعار، 

 ومنها:
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ت القرآنية في أوال: دراسة مازن أحمد الفارس، علل اختيارات الفراء في القراءا
م، وقد 1981كتابه معاني القرآن، وهي رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، 

 ذهبت إلى أن علة اإلشعار من العلل اللفظية التي وردت عند الفّراء.
حميد الفتلي، العلل النحوية دراسة تحليلية في شروح األلفية إلى ثانيا: دراسة 

م. 2011، 1علمية، بيروت، طنهاية القرن الثامن الهجري، دار الكتب ال
 وذهبت إلى أن علة اإلشعار من العلل التي وردت عند ابن الناظم والمرادي.
ثالثا: دراسة مصطفى شعبان، ظاهرة اإلشعار في العربّية، وهو بحٌث منشور 
بمجلة مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، العدد الثاني عشر، ربيع 

احث في تناول اإلشعار حيث عكف على جمع هـ، وقد نهج الب1483األول 
 آراء اللغويين وتصنيفها وتحليلها. 

وتتمّيز هذه الدراسة بأنها تنتهج نهًجا مغايًرا للدراسات السابقة ال سيما 
 دراسة مصطفى شعبان من وجهتين:

أوال: أّن هذه الدراسة تناولت علة اإلشعار في ضوء ما يعرف بالصيغ البديلة 
ة على عكس الدراسات السابقة التي لم تتطرق إلى ومصطلح األفضلي

 ذلك. 
ثانيا: اّن هذه الدراسة اعتمدت في تفسير ما انتهت إليه من الصيغ البديلة على 

 القوانين الصوتية الحديثة والكتابة الصوتية.
 التمهيد (1)

 معنى اإلشعار ) لغة واصطالًحا(
ش    عالميشير المعنى اللغوي لإلشعار إلى اإلعالم، " واإل  : اإل   .عار 

َر الحّج إ الَّ من هذا أَلنها  : العالمة. قال اأَلزهري: وال َأدري َمشاع  والّشعار 
 .عالمات له

َعرَ  م ون  وَأش  عار الَعساكر، إنما َيس  الَبَدَنَة: َأعلمها ؛ ألنَّها عالماٌت له... ومنه ش 
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فَقَته" " تور العلماء . وجاء في دس(2)لها عالمًة ينصبونها ليعرف بها الرجل ر 
َعار ش  ء َأنََّها هدي من الشعار َوه َو  :اإل   شعار ال َبدَنة إعالمها ب َشي  اَلم وا  ع  اإل  

 (3)ال َعالَمة." 

ر ك م   َوَما ﴿ وجاء في التنزيل: ع  ن وَن  الَ  َجاءت   إ َذا َأنََّها ي ش  م  ]سورة األنعام،  ﴾ي ؤ 
ت ه .[؛ َأي وما يدريكم109اآلية:  َعر  َري ت ه َفَدَرى َشَعَر؛فَ  "وَأش  به:  وَشَعرَ  .َأي: َأد 
 .(4)َعَقَله"

فاإلشعار هو اإلعالم، وله مرادفات متعّددة في معاجم اللغة تدور في 
 فَلك اإلبالغ واإلعالن واإلخطار والتبليغ.

أّما في االصطالح، فقد ذكر الكفوي له تعريًفا عاّما يحّده فقال: " 
د ألصل الم َراد، والتنصيص ب الّنظر  إ َلى اإلشعار: ه َو ب الّنظر  إ لَ  ى فهم ال َمَقاص 

ي يق صد َأوال وبالذات المزايا، َواَل ينظر إ َلى أصل ال َمع نى إ الَّ  فهم البليغ الَّذ 
 (5) باللمح."

ومن خالل ما تقّدم نستطيع أن نستنتج أن الحّد االصطالحي لإلشعار 
ية الكلمة أو الجملة أو المعنى باستبدال اللغوي هو: اإلعالم بتغيير طرأ على بن

 أو زيادة أو نقل أو تقديٍم أو تأخير. أو حذف
وال نكاد نعدم بعض اإلشارات التي تدل على استقاللية هذه العلة في 
كتب التراث، فقد جعلها السيوطي من العلل األشهر تداوال عند النحويين التي 

هم فقال:" وعلة إشعار كقولهم في تطرد على كالم العرب وتنساق إلى قانون لغت
فاكتفى  (6)جمع موسى موسون بفتح ما قبل الواو إشعار بأن المحذوف ألف"

 بالتمثيل لها دون وضع حدٍّ أو تعريف لها.
 الصيغ البديلة أو االختيارّية

 ((alternative formsيطلق مصطلح الصيغ االختيارية أو البديلة 
صيغة من الصيغ )في البنى المفردة على ذلك التعّدد الذي تتعّرض له 
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والتراكيب النحوية( مّما كان ينظر إليه على أنه عالقة استعمالّية جوازّية قد 
 (7) تنشأ لصيغة من الصيغ في بيئة استعمالية أو أكثر.

وعلى الرغم من أّن النحويين العرب تنّبهوا إلى هذه الظاهرة في اللغة  
واضحًا لهذه البدائل االستعمالّية، بل إّن أفضل ما سببًا  العربية، فإّنهم لم يقدموا

قاله أكثرهم هو أنها قد تكون تباينًا لهجيًا، وهو أمر يمكن ردُّه إلى التمسُّك 
، ويمكن الكشف عن )بالوجه المثالي للغة بعيدًا عن )األفضلية االستعمالية

فنا مسألة سبب مهم من أسباب تعدد الصيغ البديلة أواالختيارية، وذلك إذا وظّ 
القوانين التي تحكم تحّول الصورة الذهنية لألداء اللغوي إلى واقع استعماليٍّ 

.مادي مسموع
 (8) 

المنطلقات المعرفّية التي أسهمت في تحديد معالم دور اإلشعار في تفسير 
 بنية الكلمة

يبدو أنَّ التعليل باإلشعار انطلق عند اللغويين من منطلقاٍت تراعي 
استعمالهم لإلشعار يسير  ارّية واالستعمالّية على السواء؛ فكانالجوانب المعي

لذلك ظهرت  وفق أسٍس واضحة  المعالم تراقب التحوالت وتصفها وتفّسرها،
مجموعة من المنطلقات المعرفّية التي أسهمت في تحديد معالم دور اإلشعار 

 في تفسير بنية الكلمة، ومنها:
 أواًل: البحث عن األصول:

وّيون بتحديد أصول األبنّية إيماًنا منهم بمحورية األصول في ش غل اللغ
تقعيد اللغة العربية حتى وسم فندريس الفكر الصرفّي العربّي بالتعّمق في 

" وال تقتصر العالقة بين التصريف استطالع بنى الكلمات وأصولها، فقال:
مات، االسمي والتصريف الفعلي في العربيَّة على بعض وجوه الشبه في العال

 .(9)بل إّنها تمسُّ جوهر األشياء"
فاإلشعار باألصول كان مدخاًل مهمًّا لتفسير التغييرات التي طرأت على   
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بنى بعض الكلمات، وليس أدّل على ذلك من قول ابن سيده في تصغير مراس: 
، وقد فّسر الخليل ذلك قائاًل: َأنَّ (10)"مّراس )م َري ر يٌس( إشعاٌر بالثُّالثيَّة"

رَمريَس( من المراسة ؛ فضاعفوا الميَم والراء في أّول ه  وتحقيره : م َريريٌس؛ ألنَّ )مَ 
، وأَلنَّ الميَم إذا حذفت  َن الراء  الياَء تصير  رابعًة فصارت  الميم  َأولى بالحذف  م 
تبيَن في التحقير َأن َأصل ه  من الثالثة،  كأنََّك حقرَت )مّراس( ، ولحقه سيبوي ه 

 (11) أنهم حقَّروا َمرَّاسًا"فقال: " ك
 ثانًيا: تفسير التحّوالت الصوتيَّة:

ظّلت فكرة  اإلشعار تالزم اللغويين في تعليل االستبداالت الصوتيَّة لبنية   
الكلمة العربيَّة؛ فكانوا يعمدون إليها في تسويغ  التغييرات  التي طرأت على البنية 

ّب( على  من حيث اتفاقها مع القاعدة أو شذوذها، فقد حملوا ضم الهمزة في )أ ح 
نَّما قضى عليه  ّب أتَبعوا وهو شاذ... وا  ّب وا  ح  اإلشعار: قال ابن سيده: " أ ح 
يف؛  بالشذوذ؛ ألنَّ الضمة في أ حّب وأخواتها لمعنى اإلشعار بأحببت وليس كن ح 

 .(12)ألن تلك مضارعة"
على  وكذلك فّسروا كسر الكاف في حديثهم عن بنية )لكن( بالحمل

"إن"، إال " فلذلك تركبت من "ال" والكاف و اإلشعار بالمحذوف، فقال السهيلي:
 .(13) أنهم لما حذفوا "الهمزة" المكسورة، كسروا الكاف إ شعارًا بها"

وانطالًقا من اإلشعار وّجهوا بعض التغّيرات التي وقعت في الجوانب 
]سورة القيامة،  ﴾َراٍق  َمن   َوق يلَ  ﴿ الصوتيَّة المتعلقة باألداء؛ ففي قوله تعالى:

قرأ حفص بالوقف على )من(، وابتدأ بـ )راق( وأدغم الجمهور،  [27اآلية: 
وكان حفص َقَصد أن  ال يتوهم أنها كلمة واحدة، فسكت سكًتا لطيفا؛ ليشعَر 

 ( 14) أنهما كلمتان.
وقد فّسروا بعض الجوانب المتعلقة بالحذف الصوتي اعتماًدا على  

اإلشعار؛ فأجازوا حذف ياء المتكّلم الساكنة في الفعل؛ ألّن قبلها نون عماٍد 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura75-aya27.html
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َرَمن   (15) مشعًرا بها وعلى ، [15]سورة الفجر، اآلية:  ﴾ كقوله تعالى:﴿ َربِّي َأك 
َسون( بفتح ما قبل الواو لإلشعار مو  -هذا أيًضا فّسر السيوطي جمع: ) موسى 

  .(16)بأن المحذوف ألف
فهذه األنماط تؤكِّد لنا دور اإلشعار في تفسير التغييرات الصوتيَّة ألبنية 
الكلمات العربيَّة، وتثبت أّن اللغويين العرب توصلوا إلى إيجاد نظرية صرفية ال 

 .(17) ارئة على الصيغتخلو من اإلحكام، فّسروا بها أهم التغييرات الصوتيَّة الط
 ثالثًا: مراعاة المعنى:

لم يغفل اللغويون العرب عن المعنى في التقعيد، فالقواعد الصرفيَّة 
العربيَّة ب نيت بمراعاة الشكل والمعنى، واعتماًدا على تحديد وظيفة الصيغة في 
بعض األحيان، وقد كان لإلشعار دوٌر في تحديد المعاني في بناء القواعد 

ن كان الدارسون يتفاوتون فيما الصرفيَّ  ة، وتعليل التغييرات التي طرأت عليها، وا 
 بينهم في الحديث عن مقدار تأثير المعنى في بناء القواعد.

ومّما يدّل على ذلك أثر اإلشعار في تفسير بنية النَّسب والمعاني التي   
يَّتان(، فقال ابن سيده: " َذاو  ب ن ي النسب  على هذه تؤديها في قولهم: )لها أذ ن ان  خ 

َرى ما ليس  الصيَغة  إشعارًا بالمبالغة، كما قالوا: ع َضاد يٌّ أجروا الَعَرض م ج 
 (18)بَعَرٍض"

(2) 
 أثر اإلشعار في بنية الكلمة

 أوال: اإلشعار والجمع والتثنية:

تعدَّدت  مسائل الجمع والتثنية التي طرأت  فيها التغييرات على بنية  
ومّما  و زيادٍة أو تغييٍر في الحركة باالعتماد على اإلشعار،الكلمة من حذٍف أ

 يمكن عّده من هذا الباب: 
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 أَرضون: -أْرضون  -
ون(،   هناك اختالٌف واضٌح بين اللغويين في فتح الراء في كلمة )َأَرض 

فمنهم من رأى أّن الراء ف ت حت؛ ألّن الواو والنون في مقام األلف والتاء كأنه 
ومنهم من رأى أّن سبب فتح الراء لإلشعار بتغيير األصل . (19)قيل: أرضات

م ع بالواو والنون على خالف األصل، وقد ذكر هذا الرأي  في بنية الجمع؛ إذ ج 
األنباري، فقال: "فأمَّا قوله إنَّ العيَن ح رِّكت من )أَرضون( بالفتح حماًل على 

نما غ يَِّر فيه لفظ  الواحد؛  ألنَّه جمٌع على خالف أَرَضات. قلنا ال نسلم، وا 
األصل؛ ألّن األصَل في الجمع بالواو والنون أن يكون لمن يعقل، فلمَّا كان هذا 
َل فيه ضرٌب من التغيير؛ َفف ت حت  الجمع في أرض على خالف األصل أ د خ 

 .(20)العين منه إشعارًا بأنَّه جمع بالواو والنون على خالف األصل"
، فما يعنينا هنا أّن لإلشعار دوًرا عليًّا ولسنا هنا بمحاكمة  هذا الخالف 

في توجيه تغيير بنية الكلمة رغبًة في تحقيق التوازن الصوتي، فاللغة  في سعيها 
لهذا التوازن  الصوتيِّ تحاول التوفيق بين حركات  المقاطع  الم ضافة  والحركات 

 .(21)التي تغّيرها في أصل الكلمة
ا الجمع وفق القوانين الصوتيَّة بأنها ونستطيع  أن نفسَِّر ما حدث في هذ

للحركة السابقة لها، ويمكن توضيح هذا التحوُّل  كليَّة متصلة مماثلٌة صوتيةٌ 
 araḍūn͗ َأَرضون  arḍūn͗ َأر ضون باآلتي:

اللغَة استطاعت  قبول صيغتين )أر ضون( بسكون الراء، و)أَرضون( ف  
يلة عن الصيغة األولى، وكان الفتح بفتحها، إالَّ أّن الصيغَة الثانيَة صيغة بد

 لإلشعار بالتغيير الذي طرأ على صيغة الجمع.
  ِظبون: -ُظُبون  -
قد يكون لإلشعار بالكسر أثٌر بتغيير بنية الجمع، ولعلَّ ما ح م ل على  

ب وَن(، يقول ابن  سيده: "وظ بة كل شيء َحدُّه. قال أبو علي:  هذا جمع )ظ بة: ظ 



 2020 يناير( 2( العدد )80مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة المجلد )
  

 

208 

ب وَن. على الواو  والنون  في مثل هذا للعَوض والجمع ظ َبات، وظ بّ  ا، وظ ب وَن وظ 
ر؛ ألنَّ  رة وَتم  ر األَول لإلشعار بالتغ يير وال ي جمع على ظ ٍب كَتم  مما َذَهب. وك س 

 .(22)بنات الحرَفين ال ي فعل بها ذلك..."
 (،Żibun فهناك صيغتان لهذا الجمع كما ذكر اللغويون هما: )ظ ب ون 

ك ؤ وَس الَمنايا بحّد  أيمان ه م  َبي َنه م   َتعاَور   كعب بن مالك:قول  وقد وردت في
ب ونَ  (23)الظُّبينا (، وهما صيغتان مثبتتان في المعاجم العربيَّة كما Żubūnو)ظ 

 ذكرنا آنًفا.
ب وَن( بالكسر، ولهذا األمر ما  ويرى الباحث أّن الصيغة البديلة هي )ظ 

فة صوتية بالكسر بين األمثال المتواليَّة، وهما يسوِّغه صوتيًا؛ فالذي حصل مخال
الحركتان القصيرتان )الضمتان(، والحركة الطويلة )الواو(، ويمكن توضيح هذا 

ب وَن_ Żubūn ظ ب ون  التحوُّل باآلتي:  Żibunظ 
وقد أثبتت  كتب  القراَءات بعض الصيغ االختياريَّة التي سار فيها  

ل َك  متواٍز نحو قوله تعالى: االستعمال بالضم والكسر بشكٍل  َقاَل إ نِّى َجاع 
يَّت ى [. قرأ الجمهور )ذ ريتي( 124]سورة البقرة، آية:  ل لنَّاس  إ َماًما َقاَل َوم ن ذ رِّ

ريتي بكسر الذال. -رضي اهلل عنه  –بضم الذال، وقرأ زيد بن ثابت    (24) ذ 
]سورة آل عمران،  َكث يرٌ  ر بِّيُّونَ  َمَعه   َقاَتلَ  نَّب يٍّ  مِّن َوَكَأيِّنوفي قوله تعالى:  

وفي قراءة علي بن أبي طالب وعبد  [. قرأ الجمهور ر بِّيُّوَن بكسر الراء146آية: 
فاللغة تعاملت ( 25) بالضم.ون( بِّيُّ اهلل بن مسعود وعبد اهلل بن عباس والحسن )رُّ 

 مع هذه الصيغ االختيارية المثبتة بحالتي الضم والكسر.
 ِكِرين: –ين ُكرَ  -
: فيقول ابن سيده ،()ك رين : ك رين وممَّا يمكن َعّده  من هذا الباب أيضاً  

" ك ريَن يجمعونها بالواو والنون إشعارًا بالعوض من المحذوف مع الداللة على 
 .(26)وربَّما كسروا أوائل مثل هذا" ،التغيير
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ٌر أّن  غتين: األولى الواقع االستعمالي لهذا الجمع يثبت وجود الصيوظاه 
والذي حصل (، kirayn، والثانية بكسرها: )ك َرين(kuraynبضم الكاف: )ك َرين

ويمكن في )ك رين( وفق القوانين الصوتيَّة مماثلة صوتية مدبرة جزئية منفصلة، 
 توضيح هذا التحوُّل باآلتي:

kiraynك َرين kurayn ك َرين
 

 :ِسنون –َسنون  -
نين(؛ فيقول ومّما ي حمل على اإلشعار بتغيي  ن ون: س  ر بنية الجمع )س 

َله  وا أوَّ َوضًا مما َذَهَب. وهذا م طَّر ٌد، وَكَسر  ابن سيده:" أل َحق وا الواَو والنوَن ع 
عارًا بالتغيير."  (27) إش 

نون، وهذا الجمع   وقال الحريرّي: "كسرت السين في جمع سنة. فقيل: س 
َع في األصل لمن يعق َع الذي بالواو والنون و ض  م  ل من الذكور، إال أّنه قد ج 

عليه عدة من األسماء المحذوف منها على وجه جبرها والتعويض لها. فقالوا: 
شرون، وثبة وث بون، وك رة وكرون، وع ضة وع ضون." نون، وعشرة وع    (28)سنة وس 

نين( وفقا لقوانين الفونيمات فوق التركيبية   ويمكن تفسير كسر سين )س 
ل )َسنين( بالفتح؛ ألّنها جمع َسَنة، لكن الذي حصل هنا أن  فاألص، (29))النبر(

أثر المقطع " ني" على حركة المقطع السابق، وهو )َس( فجعل حركته مماثلة 
نين".  لحركته، ومن ثم كسرت السين فصارت" س 

نين"، قال   واب في تعليلهم لكسر السين من "س  وأظنُّ السَّلف جانبوا الصَّ
نين، فإنه لم ي ب َن على واحدته، أبو بكر األنباري في  المذكر والمؤنث: "وس 

 (30)ولكّنهم كسروا أوله وجعلوه على مذهب "ف عول"
نين)و( نفاللغة في واقعها التداولّي قبلت الصيغتين: )َسني  إال أّن  (،س 

الصيغة الثانية صيغة بديلة، وكان الكسر في هذه الصيغة؛ لإلشعار بالتغيير 
 يح هذا التحوُّل باآلتي:ويمكن توض الذي حصل.
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نين   sanīnنَسن ي  sinīnس 
 سقام وسقمى: -

وأّثر اإلشعار في تغيير بنى الجمع أيضًا عن طريق تغيير صيغة  
الجمع في جموع التكسير، ولعلَّ ما يدل على ذلك صيغة الجمع )سقام(، فهذا 

ال لإلشعار بأ نه ك ّسر سيبويه يرى رأي الخليل في هذا الجمع بأّنه جاء على ف ع 
، وذهب قائاًل: "وقد قالوا: ه اّلٌك وهالكون، فجاءوا به على (31)تكسير فاعل

قياس هذا البناء وعلى األصل، فلم يكّسروه على المعنى إذ  كان بمنزلة جالٍس 
في البناء وفي الفعل. وهو على هذا أكثر في الكالم... ومثل ه اّلٍك قولهم: 

لمجرى الغالب في هذا النحو غير مراٌض وسقاٌم ولم يقولوا: سقمى، فا
 .(32)فعلى"

م ع على   ونقل ابن  السراج لنا رأي الخليل بن أحمد في باب " ما ج 
المعنى ال على اللفظ "، قال الخليل: " إنما قالوا: َمر ضى وَهل كى وموتى 
وجربى؛ ألّن المعنى معنى مفعول وقد قالوا: هالك وهالكون فجاءوا به على 

قام ولم يقولوا: َسق مى"األصل وقالوا: م    . (33)راض وس 
وتنّبه أصحاب  المعاجم  إلى دور اإلشعار في هذه الصيغة، فأخذوا  

 .(34)تعليل سيبويه باإلشعار
قام saqmā ) َسق مى فهناك صيغتان اختياريتان في هذا الجمع:)   و) س 

siqām،)   ولى قام( هي التي حّلت محل الصيغة األإال أّن الصيغَة البديلة )س
)َسق مى(، فالمجرى الغالب في هذا النحو غير فعلى كما أوضحنا رأي سيبويه 

 ويمكن توضيح هذا التحوُّل باآلتي:سابًقا. 
قام saqmā  َسق مى  siqāmس 

 ِكال: –ُكال   -
لم يقتصر  تغيير الحركة لإلشعار بتغيير البنية في بنية الجمع؛ بل وقع  
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اإلشعار  م ّدخاًل لتفسير كسر الكاف في هذا في بنية المثنى وملحقاته، فكان 
)ك ال(، قال السهيلي:" فإن  قيل لهم: ولم كسرت الكاف من "ك ال" وهي في "ك ل" 
رت إشعارًا وتنبيهًا على معنى االثنين، كما يبدأ  مضمومة؟ فلهم أن يقولوا: ك س 
شرين إشعارًا بتثنية  لفظ االثنين بالكسر، أال تراهم كسروا العين من ع 

 .(35)عشر"ال
ذا ما تجاوزنا الخالف بين البصريين والكوفيين حول )ك ال وكلتا( على   وا 

، فإّن الواقع اللغوي يكشف لنا أّن (36)أنَّهما مثنيان لفًظا ومعًنى، أو معًنى فقط
 هناك صيغتين:

وهي غير موجودة في  -صيغة مفترضة تراعي األصل  الصيغة األولى:
نما -التداول االستعمالّي  هي صيغة تسير على النسق االفتراضي  ، وا 

ال وك لتا عند النحاة من ( بضم الكاف،" فك  kulā المعياري، وهي )ك ال:
ألنهما ليس لهما مفرد من لفظهما، فهما غير صالحين الملحقات بالمثنى؛ 
)ك ل( بكسر  _ استعمال ، ولم يرد عن العرب_ فيما أعلم(37)للتجريد من الزيادة "
 ، وال ك لت مفرًدا لكلتا.الكاف مفردًا لكال

 -صيغة متداولة تسير في طرائقها االستعمالية، وهي )ك ال  والصيغة األخرى: 
kilā  وقد فّسر القدماء كسر الكاف في هذه الصيغة البديلة على أساس ،)

 ويمكن توضيح هذا التحوُّل باآلتي:، اإلشعار بالتثنية كما ظهر سابقاً 
 kilāك ال  kulā ك ال  

 ونحوها: لبيك -
ألفاظ،  ومّما يدلُّ على تأثير اإلشعار في بنية األلفاظ الدالة على التثنية 

زعم يونس أنَّ )لبيك( أصلها )لبا(، وأنَّ  نحو: )لبيك، وحواليك، وحنانيك(، فقد
األلف زائدة فيها على )لب( مثل: جرا، وأن األلف انقلبت ياء لما اتصلت 

 .(38)يك(بالضمير، كما انقلبت األلف في )عل
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ولكن الذي أثبته اللغويون متابعة لرأي سيبويه أنها ألفاظ تلزم التثنية:  
فراد والتّثنية لإلشعار بأنهما فيما يلزم فيه  "وال يجوز في َحواَلَك وَحواَلي َك إاّل اإل 

 (39)تثنيته ال على ما توّهم يونس أّنه واحد." 
 ثانيا: اإلشعار والزيادة

إلشعار والزيادة بمعنى ما من المعاني، ومن ربط بعض اللغوّيين بين ا
 هذه المعاني: 

 :اإلشعار بالُعْجمة 
م ل على  أشار اللغويون إلى أنَّ الزيادَة تأتي لإلشعار بع جمة اللفظ، وح 
مة(، "وربما سّموها هاَء اإلشعار  بالعجمة . وهي  ذلك زيادة ما ي سّمى بـ)هاء الع ج 

اللفظ  المعّرب  للداللة  علــى أنَّ الواحَد أعجميٌّ  هاٌء زائدٌة تدخل ها العرب  فيجمع  
هم الجورَب على َجوار بٍة "   .(40)معّرٌب، كجمع 

ومن أمثلة ذلك زيادة الهاء في كلمة " الموازجة " لإلشعار بالعجمة،  
قال سيبويه: وزعم الخليل أّن أكَثَر ما َوَجد وه في كالمهم م َكسَّرًا بالهاء، قال: 

"وربما قالوا َزج  ، وقال ابن سيده: (41): َمَواز ج  كالَكيال ج  الخ فُّ فارسيٌّ  -"الَمو 
معرَّب، قال سيبويه، هو بالفارسيَّة م وَزه، والجمع: َمَواز جٌة. ألحق وا الهاَء إش عارا 

ة واَلج  مة كالصَّ  ( .42) "بالع ج 
فهناك صيغتان مثبتتان هما: )مواز ج( و)موازجة(، إال أّن الصيغة  
انية التي زيدت فيها الهاء هي الصيغة البديلة، وقد جاءت الزيادة  لإلشعار الث

 بالعجمة، ويمكن توضيح هذا التحوُّل باآلتي:
 mawāziğahموازجة mawāziğ َمواز ج

َية(:"   وهذا ما حدث أيضًا في حديثهم عن الجمع عن عجمية )َأالو 
، والَجم يع   َواألَل َوة  الَغل َوة  والسَّب َقة ، واألَل وَّة   ي ي تََبخَّر  ب ه  َفار سيٌّ واأل ل وَّة : الع ود  الَّذ 

َمة " َعار بالع ج  َيٌة َدَخَلت  الَهاء  لإل ش   .(43)َأالو 
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َيةفهناك صيغتان مثبتتان هما: )أالوي( و) (، إال أّن الصيغة الثانية َأالو 
إلشعار بالعجمة. التي زيدت فيها الهاء هي الصيغة البديلة، وقد جاءت الزيادة ل

 ويمكن توضيح هذا التحوُّل باآلتي:
ّية alāwiyy <أالويّ   alāwiyyah< أالو 
 :اإلشعار باإللحاق 

م لت  على اإلشعار مسألة اإللحاق،  من المسائل المتعلِّقة بالزيادة التي ح 
في الكلمة تبلغ بها زنة الملحق به؛ لضرب من وما اإللحاق في أصله إال "زيادة 

 ، ومن األمثلة التي ساقها اللغويون:(44)ي اللغة"التوسع ف
 شملل: -

وا  لفظ "شملل" مما يمكن عّده من هذا الباب، قال الجوهري:" َأظ َهر 
عيَف إشعارًا بإلحاق ه " فإظهار التضعيف في بنية )شملل( كان لإلشعار  .(45)التَّض 

ذا ضاعفت الالم وكان ف عاًل ملحقًا ببنا ت األربعة لم باإللحاق، قال سيبويه: "وا 
م؛ ألنَّك إنما أردت أن تضاعف لتلحقه بما زدَت بدحرجت وجحدلت. وذلك  ت دغ 
، أجريته مجرى تدحرج ويتدحرج  قولك: جلببت ه فهو مجلبٌب، وتجلَبَب ويتجلبب 

نة، كما أجريت فعللت على زنة دحرجت"  .(46)في الزِّ
الكلمة  وقد اقتضت زيادة المقطع الصوتي الملحق الجديد في آخر بنية

َلل Ša/mi/la  شمل إعادة الترتيب المقطعي على النحو اآلتي:  شم 
Šam/la/la 

 :اإلشعار بالتأنيث 

ويقصد بذلك تلك البنى التي ألحقت بها عالمة التأنيث؛ لإلشعار 
 بتأنيثها، ومن األمثلة على ذلك: 

 الجراد والجرادة: -
، ألحقت تاء التأنيث ببنية )جراد( إشعارا بالتأنيث: "ال َجراد  الَذكر 
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والجرادة. األنثى، ومن كالمهم: رأيت َجَرادًا على َجَرادٍة. كَقولهم: رَأي ت َنَعامًا 
على َنعامة. قال الفارسّي: وذلك موضوٌع على ما ي حاف ظون عليه وَيتركون َغيَره 

رة بالتأ نيث"  اء: " ، وقال الفرّ (47)الغالَب إ ليه من إ لزام المؤنَّث العاَلَمَة، الم شع 
، فجعلوا األنثى مفردة بالهاء وجعلوا الذكر  وربما فعلوا عند موضع الحاجة

مفردًا بطرح الهاء فيكون الذكر على لفظ الجمع، من ذلك )رأيت نعامًا أقرع(، 
و)رأيت حمامًا ذكرًا(، ويقولون: )رأيت جرادًا على جرادٍة(، وحمامًا على حمامٍة. 

 .(48)يريدون ذكرًا على أنثى." 
جد في الواقع االستعمالي اللغوي، هناك صيغتان مستعملتان فن

اختياريتان هما: )جراد وجرادة( في حالة التذكير والتأنيث. إال أّن زيادة عالمة 
 التأنيث كانت لإلشعار بالفرق بين المذكر والمؤنث.

 الحافر والحافرة: -
اق عالمة ومّما أّثر فيه اإلشعار بالزيادة في بنى التذكير والتأنيث، إلح 

التأنيث في )كلمة الحافرة( فيما جاء في قولهم: "النقد عند الحافرة والحافر". 
ها، وَكث ر  وَمن  قال: )عند الحاف َرة( فإ نَّه َلمَّا َجَعَل الحاف َر في َمع َنى الّداّبة َنف س 

َقت به َعاَلَمة  التَّأ ن يث إ شعارًا  ك ر  الّذات أ لح  ت ع َمال ه من غير ذ  ية الذَّات  اس  م  بَتس 
. وقال الفراء: "وسألت عنه بعض العرب، فقال: النقد عند الحافر، يريد (49)"بها

عند حافر الفرس، وكأنَّ هذا المثل جرى في الخيل، وقال بعضهم: الحافرة: 
األرض التي ت حَفر فيها القبور، فسمَّاها الحافرة، والمعنى المحفورة، كما قيل ماء 

 .(50)دافق، يريد مدفوق"
فهناك صيغتان مستعملتان اختياريتان هما: "الحافر والحافرة". إال أّن  

علماء اللغة فرَّقوا بين معنى كل صيغة؛ فكانت زيادة عالمة التأنيث لإلشعار 
 بتسمية الذات في هذه الكلمة.
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 :اإلشعار بالمبالغة 

ومن المعاني التي يسعى اإلشعار إلى توضيحها المبالغة، ومن البنى 
 تي ذكرها اللغويون باالعتماد على ذلك: ال

  فاروق وفاروقة: -
ٌل َفر ٌق،    تأتي زيادة هاء التأنيث؛ لإلشعار بالمبالغة، فقال الزبيدي: "رج 

كَكت ف، وَند ٍس، وَصبور، وَملوَلة، وفّروج، وفاروق، وفاروَقة: َفز ٌع َشديد  الَفَزع، 
عاٌر بما الهاء  في كلِّ ذل ك ليست لتأنيث  الَموصوف  ب ما هي فيه، إّنما هي إش 

ب ّلًة  ٌل َفر ٌق، َكـ)َند س( إذا كان الَفَرق  منه ج  أ ريَد من تأ نيث  الغاَية  والم باَلَغة. أو َرج 
ٍل  ء. وقال ابن  َبّري: شاه د  رج  ٌل َفر ٌق، كَكت ف: إذا َفز َع من الّشي  وَطب عًا. ورج 

 .(51)َفروقة للَكثير الَفَزع"
جني داللة هذه الزيادة التي وقعت لإلشعار بالمبالغة قائاًل:  وذكر ابن   

"وذلك أّن الهاء في نحو ذلك لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هي فيه، وانَّما 
َلحقت إلعالم السامع أّن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية فجعل تأنيث 

ن الموصوف بتلك الصفة أمارة لما أ ريد من تأنيث الغاية والمبالغة سواء كا
 .(52)الصفة مذكرا أم مؤنثًا"

فهناك صيغتان اختياريتان )فاروق، فاروقة(؛ إال أّن الصيغة الثانية  
 زيدت عليها عالمة التأنيث لإلشعار بمعنى جديد وهو المبالغة.

 
 

  :زيادة األصوات على بنية الكلمة 

دة على إّن من المعاني التي يسهم اإلشعار بتوضيح أصلها توضيح الزيا
م ل على اإلشعار بالزيادة زيادة المبنى، ومن أمثلة ذلك البنية )منوفية(،  فمّما ح 

ف(، أّما من رأى أّن أصلها عند من يرى أّن أصلها )نا ،الميم في كلمة )منوف(
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 )منف( فرفض أن تكون هناك زيادة على األصل. 
 وهنا يتبّين لنا أّن هناك صيغتين ألصل هذه الكلمة هما )ناف(
و)منف(، حيث إّن عّد الميم زائدة لإلشعار باألصل )ناف( صيغة بديلة لألصل 

ويعد القول بزيادتها ليس  ،عند من يرى حتمية وجود الميم في األصل )منف(
ك ر ه إ ّياها في  ك ر ها، وذ  ع ذ  من لغة العرب: "م ن ف وَمن وف كَصب وٍر، هذا موض 

يم  َيح   ، ولَعلَّها َلي َست  ناف، وا  ش عار ه بز ياَدة  الم  ل  تاج  إلى َدليٍل؛ ألَّنه خ الف  اأَلص 
"   (53) من ل َغة  الَعَرب 

وقياسًا على هذا؛ فإّننا لو تتبعنا توجيه سيبويه لوجود الميم في كلمة  
)منبج(، لوجدناه أكثر تماشًيا مع الواقع اللغوي من توجيه أصحاب المعاجم 

ومنبج الميم بمنزلة األلف؛ ألنها إنما السابق الذكر لكلمة )منوف(، فقال: "
فموضع زيادتها كموضع األلف، وكثرتها ككثرتها إذا كانت  كثرت مزيدًة أواًل،

أواًل في االسم والصفة، فلما كانت تلحق كما تلحق، وتكثر ككثرتها ألحقت 
 .(54)بها"

وبعد استعراض دور اإلشعار في تفسير اللواصق الصرفيَّة المزيدة على 
لمات يتبّين لنا أّن تحليالت  الصرفيين العرب في هذا الباب ت نبئ عن بنى الك

دقتهم في التعامل مع الصيغ المتعّددة لألبنية انطالًقا من واقع استعمال مفردات 
رة بالمعاني الجديدة  اللغة ووظائفها اللغويَّة التي اكتسبتها من الزيادة الم شع 

 للصيغ. 
 والحذف: ثالثًا: اإلشعار ومسائل القلب 

 :)اإلشعار بالقلب )قلب الواو ياء 

 ييجل -يوجل  -
حدث القلب في هذه البنية بقلب الواو ياء، فقال سيبويه:" ييجل، كأنه 
لما كره الياء مع الواو كسر الياء ليقلب الواو ياًء، ألّنه قد علم أّن الواو الساكنة 
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ت قلب مع الياء حيث إذا كانت  قبلها كسرة صارت ياًء، ولم تكن عنده الواو التي 
كانت الياء التي قبلها متحركة، فأرادوا أن  يقلبوها إلى هذا الحّد، وكره أن  يقلبها 

  (55)على ذلك الوجه اآلخر."
ل    ل    َيوج   yā ğ ilu yaw ğ ilu  ياج 

يظهر أثر  اإلشعار في بنية األفعال المعتلة، ففي الفعل )وجل( حدث و 
َيَة ال َواو  َمَع َوج   "قلب، يقول ابن  منظور:  ، َأبدلوا ال َواَو َألًفا َكَراه  َل َياَجل  وي يَجل 

لَ  عاًرا ب َوج  وا ال َياَء إ ش  ، َوَكَسر  َن ال َياء  ب َها م  ، َوَقَلب وَها ف ي ي يَجل  َياًء ل ق ر   (56)".ال َياء 
وقد ع زيت هذه اللغة لبني أسد، قال الجوهري: "وهم ال يكسرون الياء  

نَّما يكسرون في ي يجل؛ لتقوى إحدى في ي علم ؛ الستثقالهم الكسر على الياء، وا 
رت الياء من ييجل؛ ليكون قلب  :الياءين باألخرى ... وقال ابن بري إنَّما ك س 

 (57) الواو ياء بوجه صحيح"
ومنهم من وصفها باللغة الشاذة "وقلبوها في ي ي جل ياء لقربها من الياء  

ل (58)ل وهو شاذ"وكسروا الياء إشعارا بوج ، ومنهم من وصفها بالنادرة": وج 
يو َجل على األصل والقياس وياَجل أبَدلوا كراهية الواو مع الياء، وييَجل نادر 

ل."   (59) قلبوا الواو ياء لقربها من الياء وكسروا الياء إشعارًا بوج 
ويمكن تفسير ما حصل للفعل )َيو جل(، وما شاكله بالتحليل الصوتي  

 الذي يبيَّن هذه العملية:التالي 
ل yawgilu   لج  َيو   ل yogilu  ي و ج   yāgilu ياج 

 مرحلة الفتح الخالص  اإلمالة الواوية  األصل
ل الواو إلى ألف من منطلقين:   ومن خالل الخطوات السابقة نفسِّر تحوُّ

ل( فوقعت الواو بين فتحتين، فانقلبت فتحة  أّن األصل في يوجل هو )َيو ج 
لة، أو أّن الواو سقطت فالتقت فتحتان قصيرتان، فشكلتا فتحة طويلة، وهي طوي

 (60)صورة الـ )ألف( التي تظهر في ياجل.
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 العلياء: -العلواء -
ومّما كان لإلشعار أثٌر في تحّول بنيته عن طريق قلب الواو ياء كلمة  

 : (61))العلياء( من قول الشاعر

 أهلَك ما أتيت   ولوال ح بُّ    أال يا بيت  بالعلياء بيت  
س م َعن  قال أبو علي:"  قلبت ف يه  ال َواو َياء لإلشعار ب النَّق ل  إ َلى اال 

َلى المقصورة  كَتق َوى  َفة، َوَلي َس َهَذا بمط رد كاطِّراد َقل ب ال َياء واوًا ف ي َفع  الصِّ
َوى.  .(62)" وَشر 

ا استعملوها فاألصل أن يقال: "الَعل واء "، ولكن" قلبوا الواو ياء لمّ 
استعمال األسماء؛ ليفرقوا بين االسم والّصفة، أال تراهم صّححوا، وقالوا: 

َواء" و "َقن َواء" "الَعل َياء" واألصل الَعل َواء ؛ ألن ه من الواو، أال ترى أنك تقول: "َعش 
َياء" َتر دُّ إلى  َياء" و "َعم  و "َسف َواء" فإن كانت من الياء ق ل َتها بالياء، مثل: "َضم 

لى الياء ما كانت أصَله . َله ، وا  ويمكن توضيح هذا  (،63) الواو ما كانت أص 
 <al<alyāل َياء العَ  al<alwā> الَعل واء  التحوُّل باآلتي:

وهنا نرى ظهور صيغتين: صيغة ت حَمل على األصل )الَعل واء(، وصيغة بديلة،  
وهي )العلياء( ت حَمل على القلب الذي حصل بغرض اإلشعار بتفريق االسم عن 

 الصفة.
 ثورة: –ثيرة  -

ويتجّلى أثر اإلشعار فيما يتعّلق باإلعالل ومسائله أيضًا في بنية كلمة:  
ر  )ث يَرَة(: ر، "والثَّو  يَقع على المَذكَّر وي قال في جمعه ث ي رة وث َورة وث ي راٌن  -جمع َثو 

ورٌة عن ث َيارة."، فقد  وأث وار وث َياَرة وث يَرَة َصحَّت الياء فيها لإلشعار بأنها مقص 
  (64) أ عّلت ولم تلحقها األلف."

   : وقد جاء في تفسير إعالل واوه ثالثة أقوال 
سيبويه الذي حمله على الشذوذ، فقال: "وقد قالوا ثورٌة وثيرٌة، قلبوها  أولها: قول
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حيث كانت بعد كسرة، واستثقلوا كما استثقلوا أن تئبت في ديٍم. وهذا ليس 
  .(65)بمطرد. يعني ثيرةٌ"

ثانيها: قول المبّرد الذي رأى أّنهم أعلوه؛ ليفصلوا بذلك بين الثور من الحيوان 
عة من األقط؛ ألنهم ال يقولون فيه إال ث َورة بالتصحيح ال وبين الثور، وهو القط

  (66) . غير
وثالثها: قول ابن السراج الذي رأى أّن سبب إعالل ثَيرة؛ ألنها منقوصة من 
ثيارة، فتركوا اإلعالل في العين أمارة لما نووه من األلف، كما جعلوا تصحيح 

ا البد من صحته وهو نحو اجتوروا، واعتونوا، دلياًل على أنه في معنى م
 .(67) ثيرة.  : وقد قالوا أيضاً   . تجاوروا، وتعاونوا

فهناك صيغتان مثبتتان )ث ورة( و)ثيرة(، وتشترك )ث ورة( في الوزن مع  
والذي حدث فيها كان في األصل عملية تركيبية سياقية، إذ تشكل فيها  )ث َيرة(

واو( )ثورة(؛ فقامت اللغة وضع التقاء شبه الحركة )الواو( مع الحركة )فتحة ال
بالتخلص من الواو، فالتقت الكسرة التي تسبقها مع الفتحة التي تليها مّما دفع 

إال أّن صيغة ث يَرَة التي  ،إلى انزالق الياء لتفصل بينهما، فصارت الكلمة )ثيرة(
فأصبحت هي الصيغة البديلة، ويمكن توضيح هذا  ،َصحَّت الياء فيها لإلشعار

 اآلتي:التحوُّل ب
 ṯiyaratunَيرة ث   ṯiwaratun ورة ث  

 :القلب المكاني 
 أيس: -يأس -

وممَّا يتعّلق بأثر اإلشعار في مسائل اإلعالل والتصحيح للفعل )أي س(،   
فقد رأى سيبويه، وأبو علي الفارسي، وابن جني وغيرهم من اللغويين أّنه مقلوب 

َأي س ت إشعارًا بالَقل ب عنها  ، فكما َصحَّت فاء َيئ ست َصحَّحوا عينَ (68)من يئس
 .(69)وأنَّ عيَنها فاء  َيئ ست. وتلك ال َتع َتلُّ فَأي س ت على هذا َعف لت"
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ن ه   : قوله تعالى وقد قرأ ابن كثير في رواية البزي  َتي َأس وا م  َفَلمَّا اس 
يًّا وا َنج  تَ : وقوله تعالى[، 80)سورة يوسف، آية:   َخَلص  ي َأَس َحتَّٰى إ َذا اس 

[ بغير همز وتقديم األلف واألصل الهمز؛ 110]سورة يوسف، آية:  الرُّس ل  
ألنه من اليأس. والعرب تقول: يئست وأيست لغتان. فمن قال استايس بغير 
همز، فهي على لغة من يقول أيست نقل العين إلى موضع الفاء، فصار 

تاح ما قبلها، استعفل استأيس، ثم خففت الهمزة فصارت ألفا لسكونها وانف
  (70) فصارت استايس وهو من األياس.

فهناك صيغتان اختياريتان للفعل هما: )يئس وأيس(، فالصيغة الثانية   
صيغة مقلوبة عن األولى، وقد صّحت عينها لإلشعار بالقلب الذي حصل. 

 ayisa<َأي س ya>isa َيئ س  ويمكن توضيح هذا التحوُّل باآلتي:
صيغة أمٌر يتماشى والطبيعة االستعمالّية  فالتحّول من صيغة إلى 

للصيغ، وبذلك كانت قواعد التحويل تبّين الكيفية التي يتم االنتقال بها من 
المستوى المجرَّد للبنية العميقة إلى مستوى آخر، وهو الشكل النهائي في البنية 

لمحدَّد السطحية، وهذا ما يفّسر تنوُّع البنى السطحية وتعددها قياسًا إلى العدد ا
 (71)للبنى العميقة.

 :اإلشعار بالحذف 
 أخت ونحوها: -

وكان لإلشعار دوٌر في بيان أصل بنية كلمتي )أخت وبنت(، إذ رأى  
أن التاء فيهما بدل من الالم المحذوفة: "أمَّا أخت وبنت فتاء  (72)بعض اللغويين

لواو، أخت مبدلة من واو كتاء تراث وتخمة...، وضمُّوا أول الكلمة إشعارًا با
وكسروها في بنت إشعارًا بالياء؛ ألنها من بنيت وقالوا في تأنيث ابن: ابنة 

 .(73)وبنت، ولم يقولوا في تأنيث أخ إال أخت"
 بثالثية لالحتفاظ معينة طرائق تصطنع بعض الحاالت في فاللغة 
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دة وثقة( في كما ظاهرة بصفة ولو المقطعين، ذات األصول  األسماء في كما و )ع 

 .(74)لعربيَّة"ا الستة
 أختان  أخت  أخو

>uḫtān >uḫt >aḫū  
مراعاة لالستعمال  للتأنيث وليست عوًضا، التاء أن المحدثين يرون وبعض 

 (75)اللغات السامية." الموروث من

تعّرضت لإلعالل  waha>uفالصيغة األصيلة من أخت: َأَخَو   
ًا عن ثم أضيفت التاء عوض ،(awبالحذف فسقطت )الحركة المزدوجة 

ت   .uht<)المحذوف، ووضعت الضمَّة لإلشعار بحذف الواو )أ خ 
 : ِصْلة -

ومّما أّثر اإلشعار فيه من الكلمات المتعلقة بمسائل اإلعالل ضم   
مََّة  َعل وَن الضَّ ّم(، َفيج  َلًة )ب الَكس ر  والضَّ مصدر الفعل المثال الواوي نحو: ص 

ذوَف إ نََّما ه يَ  َرًة بأن الَمح  ع  َي الواو   م ش   . (76)الَفاء  الَّت ي ه 
لwiتشكل مزدوج حركي صاعد مرفوض )  (، wiṡlatunة ( في)و ص 

وقد عمدت اللغة إلى حذف شبه الحركة المزدوجة، وعوضت عنها بالتاء في 
 آخرها. 

لة   كما نالحظ هنا وجود صيغتين بديلتين اختياريتين هما: )الصِّ
ṡilatun- لة -بكسر الصاد وقد دخلت  بضم الصاد(، - ṡulatun والصُّ

ذوَف َفاء  الكلمة الَّت ي ه َي الواو. ويمكن  َرًة بأن الَمح  ع  مََّة في بنية الكلمة م ش  الضَّ
 توضيح هذا التحوُّل باآلتي:

لة    wiṡlatun وصلة   ṡilatun صِّ
لة  ṡulatunالصُّ

 



 2020 يناير( 2( العدد )80مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة المجلد )
  

 

222 

 قود_ قاد:  -
في فلك  ومّما يحمل على أثر اإلشعار في بنية الكلمة وما يدور 

ّححت فيها العين كـ )قَود وَعَين  اإلعالل والتصحيح، تلكم الكلمات التي ص 
 وخَونة وحَوكة(.

)قود( و)قاد( باإلعالل فمثاًل ولكل من هذه األلفاظ صيغتان مثبتتان،  
وبالتصحيح وقد عّد سيبويه ذلك من الشذوذ قال:" فقد ترك اإلعالل شذوًذا في 

َحول(، فهذه ألفاظ تحركت فيها الواو وسبقت بفتحة ولم الكلمات )َقَود، وَرو ع، و 
. وقد صحَّحوا العين المفتوحة تنبيهًا على األصل (77)تبدل الواو فيها ألًفا

شعارًا بأنَّ الفتحة إنَّما أعل ما  المتروك فيما جرى على القياس كـ "َمال، وَقادة، وا 
 .(78)هي فيه حماًل على المكسور والمضموم

األولى: الصورة األصلية التي ظّلت ثابتة  فعل )َقَود( ذو صورتين:وعليه، فإّن ال
 (.qawadaعلى مرحلة الصحة )َقَود_ 

وأّما الثانية، فهي الصورة التي جرت عليها سنن اإلعالل، من مرحلة التسكين 
 .qāda)إلى مرحلة اإلمالة إلى مرحلة الفتح الخالص )قاد _ 

 ويمكن توضيح هذا التحوُّل باآلتي:
 qādaقاد  qawada  َودقَ 

 الخاتمة
تغّيت الدِّراسة تناول ظاهرة تأويلية اتخذها اللغويون وسيلة لرأب الصدع بين  

بنية الكلمة العربيَّة األصلية والبنية المتولدة عنها سواء أكانت بنية بديلة أم 
بنية اختيارية بمراعاة تغييرات صرفية أو صوتية، ووصلت في منتهاها إلى 

 :النتائج أهمهاجملة من 

اإلشعار المختّص بالبنية إعالم بتغيير طرأ على بنية الكلمة باستبدال أو أواًل: 
حذف أو زيادة أو نقل أو تقديٍم أو تأخير، ويبدو أنَّ التعليل باإلشعار شاع 
لدى اللغويين العرب، وكان ينطلق من منطلقاٍت تراعي الجوانب المعيارّية 

استعمالهم لإلشعار يسير وفق أسٍس  فكان واالستعمالّية على السواء؛
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لذلك ظهرت مجموعة من  واضحة  المعالم تراقب التحوالت وتصفها وتفّسرها،
المنطلقات المعرفّية التي أسهمت في تحديد معالم دور اإلشعار في تفسير 
بنية الكلمة، ومنها: البحث عن األصول، وتفسير التحوالت الصوتيَّة، 

 ومراعاة المعنى.
م لت على اإلشعار ثان ًيا: يمكن تفسير ما حدث في بعض صيغ الجموع التي ح 

وفق قوانين المماثلة الصوتية، كما حصل في الجمع في صيغة )أرضون(، 
اللغَة ارتأت قبول صيغتين )أر ضون( بسكون الراء، و)أَرضون( بفتحها، إالَّ ف

لفتح لإلشعار أّن الصيغَة الثانيَة صيغة بديلة عن الصيغة األولى، وكان ا
 بالتغيير الذي طرأ على صيغة الجمع.

م لت على اإلشعار ثالثًا:  يمكن تفسير ما حدث في بعض صيغ الجموع التي ح 
وفق قوانين الصوتيَّة المخالفة الصوتية، وهذا ما أثبتته الدراسة في تحليلها 

ب وَن( و )ظ ب ون(.  الصوتي للجمع )ظ 
م لت على  نستطيع  أن نفسَِّر ما حدثرابًعا:  في بعض صيغ الجموع التي ح 

فاللغة في واقعها  ،وفق قوانين الفونيمات فوق التركيبية )النبر(اإلشعار 
نين)و( نالتداولّي قبلت الصيغتين: )َسني إال أّن الصيغة الثانية صيغة  (،س 

 بديلة، وكان الكسر في هذه الصيغة؛ لإلشعار بالتغيير الذي حصل.
ن الصيغ البديلة أّن هناك صيغتين لبعض الكلمات التي خامًسا: يكشف لنا قانو 

م لت على اإلشعار:   -صيغة مفترضة تراعي األصل  الصيغة األولى:ح 
نما هي صيغة تسير على  -وهي غير موجودة في التداول االستعمالّي  وا 

صيغة متداولة تسير في  الصيغة األخرى:النسق االفتراضي المعياري، و
، وقد فّسر القدماء كسر الكاف في )ك ال( على أساس طرائقها االستعمالية

 .اإلشعار بالتثنية كما ظهر سابقاً 
هناك صيغتين مثبتتين في الكلمات يكشف لنا قانون الصيغ البديلة أّن سادًسا: 

التي زيدت فيها الهاء لإلشعار بالعجمة، إال أّن الصيغة الثانية هي الصيغة 
 البديلة. 

ار التضعيف في بنية الكلمات المزيدة لإلشعار سابًعا: يمكن تفسير إظه
وقد اقتضت زيادة المقطع  باإللحاق في ضوء نظام المقاطع الصوتية،
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الصوتي الملحق الجديد في آخر بنية الكلمة إعادة الترتيب المقطعي للكلمة 
  على نحو ما وجدناه في الزيادة في الفعل )شملل(.

صرفيَّة المزيدة على بنى بعض الكلمات تفسير اللواصق الثامًنا: ت نبئ عملية 
التي كانت لإلشعار بالفرق بين المذكر والمؤنث، أو لإلشعار بمعنى جديد 
وهو المبالغة لدى الصرفيين العرب عن دقتهم في التعامل مع الصيغ البديلة 
لألبنية انطالًقا من واقع استعمال مفردات اللغة ووظائفها اللغويَّة التي 

رة بالمعاني الجديدة للصيغ. اكتسبتها من ال  زيادة الم شع 

تاسًعا: يمكن تفسير عمليات الحذف في بعض الكلمات التي حملت على 
اإلشعار بناء على قانون التخلص من الحركات المزدوجة، وهذا ما نجده في 

لة لة -بكسر الصاد -ṡilatun تفسير التحّول الذي طرأ على )الصِّ  والصُّ
ṡulatun - .)بضم الصاد 
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وابن مالك، جمال الدين  ؛34، ص1، جم1954، بيروت، 1دار إحياء التراث، ط

، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدم(، 1273هـ/672بن عبداهلل الجياني، )تمحمَّد 
؛ والحديثي، 298م، ص1976تحقيق محمَّد كامل بركات، دار الكتاب العربي، 

م، 1965، بغداد، 1، مكتبة النهضة، طأبنية الصرف في كتاب سيبويهخديجة، 
 .112ص

َرَع وَشمَّر. ينظر: الجوهري، إسماعيل بن ح (45) م(، 1002هـ/393ماد )شملل: أس 
ج، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، 7، الصحاح
 . 1740، ص5م، ج1990

 .425، ص4، جالكتابسيبويه:  (46)
تاج م(، 1790هـ/1205ينظر: الزبيدي: محمَّد بن محمَّد بن عبد الرزاق، )ت (47)

، 7م، ج2001، ج، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي40، العروس من جواهر القاموس
 .495ص

ج، تحقيق: 1، المذكر والمؤنثم(، 822هـ/207الفّراء، أبو زكريا يحيى بن زياد )ت (48)
 .61رمضان عبد التواب، دار التراث العربي، القاهرة، ص

َذ َثَمَنه . ينظر: ابن منظور،  (49) ول  َحاف ر ه َحتَّى َيأ خ  لسان وهذا من المثل: َأي ال َيز 
 .64، ص11، جتاج العروسي، . والزبيد163 ، ص4ج ،العرب

 .61، صالمذكر والمؤنثينظر: الفّراء،  (50)
 .283، ص26، جتاج العروسينظر: الزبيدي،  (51)
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ج، تحقيق: عبد 3، الخصائصم(، 1001هـ/392ابن جني، أبو الفتح عثمان )ت (52)
 .7، ص2م، ج2000الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ه وَرٌة بمنوف:  (53) يمٌة َمش  َيٌة عظ  ، 24، جتاج العروسالزبيدي، مصر. ينظر: َقر 
 .385ص

 .308، ص4، جالكتابينظر: سيبويه:  (54)
 .112-111، ص4، جالكتابسيبويه،  (55)
 .159، ص 15ج ،لسان العربينظر: ابن منظور،  (56)
؛ وينظر: التلمساني، محمَّد بن العباس، 1840، ص5، جالصحاحينظر: الجوهري،  (57)

، ل في شرح المية األفعالتحقيق المقال وتسهيل المنام(، 1466ه/871)ت
 . 313م، ص1971تحقيق: محمَّد الناصيري، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .1840، ص5، جالصحاحالجوهري،  (58)
 159، ص 15ج ،لسان العرب؛ وابن منظور، 1840، ص5ينظر: السابق، ج (59)
، وزارة أثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة العربيَّةينظر: كناعنة، عبداهلل،  (60)

 .32م، ص1997، عمان، 1فة،طالثقا
، 2،جالكتابالشاهد من شواهد سيبويه، نسبه لعمرو بن قنعاس. ينظر: سيبويه،  (61)

 .201ص
أدب الكاتب/ م(، 889هـ/276ينظر: ابن قتيبة، أبو محمَّد عبداهلل بن مسلم، ) (62)

؛ والثمانيني، أبو 601ص ،، تحقيق محمَّد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروتالكّتاب
، تحقيق: إبراهيم ابن شرح التصريفم(، 1011هـ/442بن ثابت، ) ت  القاسم عمر

 .538م، ص1999، 1سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، ط
 .30، ص5،جالمخصصينظر: ابن سيده،  (63)
وينظر: فلفل، محمَّد عبدو، "التوهم أو  ؛77، ص5، جالمخصصينظر: ابن سيده،  (64)

اللغة العربيَّة  مجمع حديثًا"،القياس الخاطئ في الدرس اللغوي عند العرب قديمًا و 
 (. 188 -139م. ) ص 2000، ديسمبر 59، عمان، األردن. ع األردني

 .361، ص4، جالكتابينظر: سيبويه،  (65)

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&ved=0ahUKEwjZ097Zs6bJAhVLQBQKHSK8Dws4FBAWCFEwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.majma.org.jo%2Fres%2Fdata%2Fmag%2F59%2F59-4.doc&usg=AFQjCNFd4l_dipd_CDVSU1u60YySHmGD2Q&cad=rja
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&ved=0ahUKEwjZ097Zs6bJAhVLQBQKHSK8Dws4FBAWCFEwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.majma.org.jo%2Fres%2Fdata%2Fmag%2F59%2F59-4.doc&usg=AFQjCNFd4l_dipd_CDVSU1u60YySHmGD2Q&cad=rja
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&ved=0ahUKEwjZ097Zs6bJAhVLQBQKHSK8Dws4FBAWCFEwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.majma.org.jo%2Fres%2Fdata%2Fmag%2F59%2F59-4.doc&usg=AFQjCNFd4l_dipd_CDVSU1u60YySHmGD2Q&cad=rja
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د بن يزيد )ت  (66)  ج، 4،المقتضبم(، 898هـ/285ينظر: المبّرد، أبو العباس محمَّ
؛ وابن 268، ص1، ج1994، القاهرة، 3تحقيق: محمَّد عبد الخالق عضيمة، ط

 .112، ص1، جصالخصائجني، 
، الخصائصوابن جني،  ؛264، ص3، جاألصول في النحوابن السراج،  ينظر: (67)

الممتع م(، 1270هـ/669؛ وينظر: ابن عصفور، علي بن مؤمن، )ت112، ص1ج
 .306م، ص1996 ،، بيروت1، مكتبة لبنان، طالكبير في التصريف

ق: محمَّد ج، تحقي3، الخصائصابن جني، ؛ و 338، ص4، جالكتابسيبويه، ينظر:  (68)
، 1، جالمخصصوابن سيده،  ؛71-70، ص2علي النجار، دار الكتب المصرية ج

 .283ص
 .283، ص1ج المخصص،ينظر: ابن سيده،  (69)
حجة م(، 1012هـ/403ينظر: ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمَّد، )ت (70)

 .366م، ص1982،بيروت، 2، تحقيق: سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، طالقراءات
م، 1999، دمشق، 1، دار الفكر، طمبادئ اللسانياتر: قدور، أحمد محمَّد، ينظ (71)

 .262ص
، منازل الحروفم(، 994ه/384الرُّماني، أبو الحسن علي بن عيسى، )ت ينظر: (72)

؛ وابن 210م، ص2005، بيروت، 1تحقيق عرفان الدمشقي، المكتبة العصرية، ط
رصف م(، 1302هـ/702أحمد بن عبد النور )ت ؛ والمالقي،86، صالمنصف جني،

 .125م، ص2002،دمشق، 3دار القلم، ط، المباني في شرح حروف المعاني
 .79، صنتائج الفكرينظر: السهيلي،  (73)
، دار 1، القاهرة، طأصول اللغة العربيَّة بين الثنائية والثالثية ،توفيق شاهينينظر:  (74)

 70م، ص1980،التضامن
عليه: رمضان عبدالتواب،، مكتبة  ، أخرجه وعلقالتطور النحوي ،براجشتراسرينظر:  (75)

المدخل إلى علم اللغة ؛ وعبدالتواب، رمضان، 51م، ص1982الخانجي، القاهرة 
عمايرة، و  ؛257م، ص1997القاهرة  ،3، مكتبة الخانجي، ط ومناهج البحث اللغوي

، دار حنين، ظاهرة التأنيث في العربيَّة بين اللغة العربيَّة واللغات الساميةإسماعيل، 
 وما بعدها. 71ص م،1993،عمان،2ط
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 .224، ص15ج ،لسان العربابن منظور،  (76)
 .398، ص4ج الكتاب،سيبويه،  (77)
إيجاز م(، 1273هـ/672ابن مالك، جمال الدين محمَّد بن عبداهلل الجياني، )ت (78)

، تحقيق: محمَّد المهدي عبدالحي، الجامعة اإلسالمية، التعريف في علم التصريف
 .176م، ص2002، المدينة المنورة، 1ط
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 قائمة المصادر والمراجع
، دستور العلماء األحمد نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول -

، عّرب عباراته الفارسية: 4، ججامع العلوم في اصطالحات الفنون
، 1حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية لبنان، بيروت، الطبعة 

 م.2000
د بن أحمد بن األزهري، )ت األزهري، أبو منصور محمَّ  -

ج، تحقيق: محمَّد عوض مرعب،  8،تهذيب اللغةم(، 980هـ/370
 . م2001، بيروت، 1دار إحياء التراث العربي، ط

األشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمَّد بن عيسى )ت  -
ج، دار 4، شرح األشموني على ألفية ابن مالكم(، 1494هـ/900

 .م1998يروت، ، ب1الكتب العلمّية، ط 

اإلنصاف في م(، 1181هـ/577األنباري، كمال الدين أبو بركات، )ت -
، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار ج2 ،مسائل الخالف

 الفكر.

صيغ الجموع في اللغة العربيَّة مع بعض المقارنات باكزة رفيق حلمي،  -
 م.1972، بغداد: جامعة بغداد، السامية

، أخرجه وعلق عليه: رمضان عبد النحويالتطور  ،براجشتراسر  -
 . م1982التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة 

تحقيق المقال م(، 1466ه/871التلمساني، محمَّد بن العباس، )ت -
، تحقيق: محمَّد الناصيري، دار وتسهيل المنال في شرح المية األفعال

 .م1971الكتب العلمية، بيروت، 

 



 2020 يناير( 2( العدد )80مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة المجلد )
  

 

234 

 

، القاهرة، ة بين الثنائية والثالثيةأصول اللغة العربيَّ توفيق شاهين،  -
 م.1980،، دار التضامن1ط

شرح م(، 1011هـ/442الثمانيني، أبو القاسم عمر بن ثابت، )ت  -
، 1، تحقيق: إبراهيم ابن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، طالتصريف
 .م1999

دور هاء التأنيث في الجمع" قراءة في لسان الجبالي: حمدي،  -
المجلد  -العلوم اإلنسانية  -النجاح لألبحاث  "، مجلة جامعةالعرب
 م.2004، 2، اإلصدار 18

المنصف )شرح م(، 1001هـ/392ابن جني، أبو الفتح عثمان )ت -
ج، تحقيق: إبراهيم مصطفى  3كتاب التصريف ألبي عثمان المازني(، 
 .م1954، بيروت، 1وعبد اهلل األمين، دار إحياء التراث، ط

ج، 3، الخصائصم(، 1001هـ/392ن )تابن جني، أبو الفتح عثما -
 م.2000تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ج، تحقيق: محمَّد علي النجار، دار الكتب 3، الخصائصابن جني،  -
 .المصرية

سر صناعة م(، 1001هـ/392ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، ) -
 م.1985دمشق،  ،1، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، طاإلعراب

ج، 7، الصحاحم(، 1002هـ/393الجوهري، إسماعيل بن حماد ) -
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، 

 .م1990

، مكتبة النهضة، أبنية الصرف في كتاب سيبويهالحديثي، خديجة،  -
 .م1965، بغداد، 1ط
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هـ/ 516ن، )ت الحريري، أبو محمَّد القاسم بن علي بن محمَّد بن عثما -
، تحقيق: عرفان مطرجي، دّرة الغواص في أوهام الخواصم(، 1122

 .م1988مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 
تفسير م(، 1344هـ/745أبو حيان األندلسي، محمَّد بن يوسف )ت  -

ج، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي محمَّد معوض، 8، البحر المحيط
  .م 1993، بيروت، 1دار الكتب العلمية، ط

ج، دار سعد 11، معجم القراءات القرآنيةالخطيب، عبد اللطيف،  -
  م.2002، دمشق، 1الدين للطباعة والنشر، ط

م(، 1287هـ/686األستراباذي، رضي الدين محمَّد بن الحسن، )ت -
ج، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، 4، شرح الرضي على الكافية

 .م1998، ليبيا، 2منشورات جامعة قاريونس بنغازي، ط
م(، 1287هـ/686األستراباذي، رضي الدين محمَّد بن الحسن، )ت -

، تحقيق: محمَّد نور الحسن، ومحمَّد الزفراف، شرح شافية ابن الحاجب
 .محمَّد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت

منازل م(، 994ه/384الرُّماني، أبو الحسن علي بن عيسى، )ت -
، بيروت، 1عرفان الدمشقي، المكتبة العصرية، ط، تحقيق الحروف
  م.2005

تاج م(، 1790هـ/1205الزبيدي: محمَّد بن محمَّد بن عبد الرزاق، )ت -
ج، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 40، العروس من جواهر القاموس

 .م2001
م(، 1012هـ/403ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمَّد، )ت -

، بيروت، 2سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، ط ، تحقيق:حجة القراءات
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 .م1982
األصول في م(، 929ه/316ابن السراج، أبو بكر محمَّد بن سهل، )ت -

ج، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  3،النحو
  م.1988، 3

م(، الدر المصون 1355هـ/756السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، )ت -
ج، تحقيق علي محمد معوض وآخرون، 7نون،في علوم الكتاب المك

 ، )د.ت(.2ط دار الكتب العلمية، لبنان،

م(، 1185هـ/581السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل )ت -
، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي محمَّد نتائج الفكر في النحو

 م.1992، بيروت، 1معوض، دار الكتب العلمية، ط

م(، 796هـ/180ن عثمان بن قنبر، )تسيبويه، أبو بشر عمرو ب  -
 ، بيروت.1ج، تحقيق: عبد السالم هارون، دار الجيل، ط5، الكتاب

 م(،1065هـ/458ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، )ت -
تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار  ج،11، المحكم والمحيط األعظم

 .م2000، بيروت، 1الكتب العلمية، ط
ي بن إسماعيل األندلسي )ت ابن سيده، أبو الحسن عل -

ج، قدم له: خليل إبراهيم جفال، طبعة 5، المخّصصم(، 1065هـ/458
 .م1996، بيروت، 1دار إحياء التراث، ط

السيرافي، أبو محمَّد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد اهلل بن  -
ج، تحقيق محمَّد 2م(، شرح أبيات سيبويه، 995هـ/385المرزبان )ت 

الرؤوف سعد، دار الفكر للطباعة والنشر  علي الريح وطه عبد
 م.1974والتوزيع، القاهرة، 
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السيوطي: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت  -
، تحقيق: محمود فجال، االقتراح في أصول النحوم(، 1505هـ/911

  .م1989دار القلم، دمشق، 
الم ، عأثر القوانين الصوتيَّة في بنية الكلمة العربيَّةالشايب، فوزي،  -

 . م2004، إربد، 1الكتب الحديث، ط

، التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديثالطيب البكوش،  -
 م. 1992، تونس، 3المطبعة العربيَّة، ط

ة(، دار ، الصرف العربي التحليلي )نظرات معاصرعبابنة، يحيى -
 م.2016، إربد، 1الكتاب الثقافي، ط

، غة ومناهج البحث اللغويالمدخل إلى علم اللعبد التواب، رمضان،  -
 .م1997، القاهرة، 3مكتبة الخانجي، ط 

الممتع الكبير في م(، 1270هـ/669ابن عصفور، علي بن مؤمن، )ت -
 .م1996، بيروت، 1، مكتبة لبنان، طالتصريف

ظاهرة التأنيث في العربيَّة بين اللغة العربيَّة  عمايرة، إسماعيل، -
 م.1993، ، عمان2، دار حنين، طواللغات السامية

، المذكر والمؤنثم(، 822هـ/207الفّراء، أبو زكريا يحيى بن زياد )ت -
 ج، تحقيق: رمضان عبد التواب، دار التراث العربي، القاهرة.2

فلفل، محمَّد عبدو، "التوهم أو القياس الخاطئ في الدرس اللغوي عند  -
دن. ع العرب قديمًا وحديثًا"، مجمع اللغة العربيَّة األردني، عمان، األر 

 (.188 -139م. ) ص 2000، ديسمبر 59
، ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمَّد القصاص، مكتبة اللُّغةفندريس،  -

 .األنجلو المصرية، )د.ت(
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أدب الكاتب/ م(، 889هـ/276ابن قتيبة، أبو محمَّد عبد اهلل بن مسلم، ) -
 ، تحقيق محمَّد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت.الكتّاب

، دمشق، 1، دار الفكر، طمبادئ اللسانياتد محمَّد، قدور، أحم -
 م.1999

العمدة في غريب م(، 1045هـ/437القيسي، مكي بن أبي طالب، )ت -
، شرح وتعليق: يوسف عبد الرحيم المرعشلي، مؤسسة الرسالة، القرآن

  .م 1981، بيروت، 1ط

إيضاح شواهد ه(  567القيسي، أبو علي الحسن بن عبد اهلل )ت:  -
ج، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن حمود الدعجاني، دار 2،اإليضاح

 م.1987، 1الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط
، تحقيق: سامي مكي العاني، ديوانهم(، 669ه/5كعب بن مالك، )ت  -

  م.1966، بغداد، 1مكتبة دار النهضة، ط
م( 1683هـ/ 1094الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، )ت  -

، تحقيق: عدنان ليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةالك
 م.1998، 2درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، وزارة أثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة العربيَّةكناعنة، عبد اهلل،  -
 .م1997، عمان، 1الثقافة، ط

باني في رصف المم(، 1302هـ/702المالقي، أحمد بن عبد النور )ت -
 م.2002، دمشق، 3، دار القلم، طشرح حروف المعاني

م(، 1273هـ/672ابن مالك، جمال الدين محمَّد بن عبد اهلل الجياني، )ت -
، تحقيق محمَّد كامل بركات، دار تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

 . م1976الكتاب العربي، 
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م(، 1273هـ/672ابن مالك، جمال الدين محمَّد بن عبد اهلل الجياني، )ت -
، تحقيق: محمَّد المهدي عبد الحي، إيجاز التعريف في علم التصريف

 م.2002، المدينة المنورة، 1الجامعة اإلسالمية، ط
ج،  4،المقتضبم(، 898هـ/285المبّرد، أبو العباس محمَّد بن يزيد )ت  -

 .1994، القاهرة، 3تحقيق: محمَّد عبد الخالق عضيمة، ط
الفضل جمال الدين محمَّد بن مكرم، ابن منظور، أبو  -

، 3، دار صادر، بيروت، ط18، جلسان العرب م(،1311ه/711)ت
 م، 2004

م(، شرح المفّصل، عالم 1245ه/643)ت ابن يعيش: موفق الدين النحوي -
 الكتب، )د. ط(، بيروت، )د.ت(. 

 
 


