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 الممخص  

العرب في محاوالتيم إثبات العالقة بـين أصـوات الصـيغة ومعناىـا  بـل اليمكن أن نتجاىل جيود العمماء القدماء من      
 أّننا نقف مبيورين قبالة ما قدموه والسيما ما جاء عن ابن جني  ثم محاوالت الدارسين تعميق ىذه الفكرة .

يـات فـي البيـت  ثم بدأت محاوالت جادة لدراسة التغير الحاصل في الحركـات وأثرىـا فـي المعنـى  والسـيما فـي تعـدد الروا  
الواحد أو في تعدد األوجو األعرابية وأثرىا في المعنى في بحثنا السابق كّل ذلك قد ُوِقف عميو نحويـا  ولموقـوف عمـى أثـر 
الحركة في داللة البنية الصرفية نحاول في بحثنا ىذا أن نسجميا  ونصـفيا  ونحمـل بعًـًا منيـا بعـد أن لحـظ النـاظر فـي 

ير الـدارس والسـيما فـي التبـاين الـداللي فـي الصـيل المختمفـة بحركـة واحـدة وفقـًا السـتعماالتيا البنى الصرفية بعض ما يث
 المغوية.

ويسعى البحـث إلـى بيـان ذلـك بعـد أن حـدد مفيـوم الحركـة  وأقسـاميا عنـد العممـاء  ووظاالفيـا فـي الكـالم ابتـداًء مـن     
بمـدلوالتيا المختمفـة تبعـا الخـتالف اقـتقاقيا فـي حـدود عممية تسييل النطق  وسرعة االنتقال من حـرف إلـى رخر مـرورا ً 

المادة الواحدة كـ)ُمْستخَرج وُمْستخِرج( إذ الكسر يدل عمى من قام بالفعـل فـي حـين الفـتل يـدل عمـى مـن وقـع عميـو الفعـل 
ـــ)مثمث  ــة الواحــدة ك ــًا الخــتالف الحركــة فــي البني ــة المقــتقات وصــوال إلــى اخــتالف المعــاني تبع الفــاء فــي وىكــذا فــي بقي

كممــةلالعتق(إذ الفــتل بمعنــى التقــدم والحركة وبالكســر العبوديــة وبالًــم جمــع العتيــق وىــو الخمــر ولم يقــف األمــر عمــى 
الحركــات األصــول بــل جاوزىــا إلــى الحركــات الفرعيــة فــي قوليم:)ِكْمــُت طعامي(بــاخالص الكســر إذا  كنــت الفاعــل  و)ُكْمــت 

ـــت المف ـــاف الًـــم إذا كن ـــى المعاني فالًـــم عالمـــة طعـــامي( باقـــمام الك ـــل عم ـــة دالال ـــدت الحركـــات األعرابي عول كمـــا ُع
 الفاعمية والفتل عالمة المفعولية والكسر عالمة اإلًافة ولم نيمل في بيان ذلك جيود القدماء والمحدثين من العمماء.

ن الصـرفي وداللتـو بـين الًـمة ثُّم بين البحث أثر الحركة وتغيرىا أحيانًا في داللة البناء الصـرفي:حيث تنـاول الميـزا     
والفتحة إذ جاء في صيغة:)ُفُعْول( من المصادر الخاصة بالفعل الثالثـي حيـث تبـدلت حركتـو مـن الًـم إلـى الفتل)َفُعـْول( 
يف إلى داللة المصدرية االسمية فأصـبل البنـاء الُمتحـَول يجمـع بـين االسـمية والمصـدرية  فتبدلت تبعًا لذلك داللتو إذ أًُ

ن يدل عمى المصدرية فقط ثُّم جاء الحديث عن الميزان الصـرفي وداللتـو بـين الفتحـة والكسـرة والًـمة والسـيما بعد أن كا
في صيغة)اسم المكان والزمان(: والتي تتحقق قياسيًا في كـّل فعـل ثالثـي مفتـوح العـين أو مًـمومو فـي المًـارع وليس 

حيل اآلخـر مكسـور العـين فـي المًـارع أو كـان مثـااًل صـحيل معتل األول إذا كان الـوزن عمى)َمْفَعـل( ومن الثالثـي الصـ
اآلخر إذا كان عمى وزن)َمْفِعل(  ولم يتحقق القياس عمى جميـع األفعـال الثالثيـة فييـا إذ ُسـِمعت فـي صـيغة )َمْفِعـل( فـي 

و:)الَمْقُبرة(  ونالحـظ  ألفاظ والقياس الفتل من ذلك)َمْطِمع( وغيرىا    وىنـاك ألفـاظ جـاءت عمى)َمْفُعمـة( والقيـاس الفـتل نحـ
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في كميا أّن القياس الفتل وأّن ىذه المجازفة في تغيير حركة بنية الكممة من الفتل الذي ىو القياس إلى الكسر أو الًـم 
قد غير داللتيا إذ ثبت أّن ىذا التغيير لم يكـن اعتباطًا بـل لـو أىميـة كبيـرة فـي تغيـر داللتـو فالبنـاء بـالفتل يعني)العمـوم( 

لمكان وبالكسر:أصبحت ليا خصوصية معينة إذ صـارت تطمـق عمـى مكـان معـين وىـي مقيـدة بذلك وبالًـم إقـارة عموم ا
ـــي اســـم األلـــة:  ـــاء الصـــرفي بـــين الكســـرة والفتحـــة والًـــمة والســـيما ف ـــل.ثم البن ـــة لحصـــول الفع ـــاكن واألوعي ـــى األم إل

ًـم عمـى داللـة االسـمية إذ أصـبحت اسـم لوعـاء الكحـل وليسـت )ِمْفَعال ِمْفَعل ِمْفَعمة( نحو:ِمْكَنَسة إذ ُسمع ُمْكَنَسة فدل ال
لما يكتحل بو  وىكذا لبقيـة األلفـاظ ثم حـاول البحـث فـي ختـام القـول أن يسـجل داللـة  تماثـل الحركـات فـي البنـاء الواحـد 

در من خالل تكوينيا مـن نحو)َفْعَممة( فيما كان عمى)َفْعَمل( مكررًا إذ دلت عمى التكرار واّن معنى التكرار قد أتى ىذه المصا
مقطعين فالمقطع األول يدل عمى صوت ويتبعو رخـر مـن المقطـع الثـاني ثم البنـاء الصـرفي بـين الكسـرة والفتحـة والسـيما 
بين صيغة)َفَعالة( و)ِفَعالة( فقالوا )َداللة وِداللة( إذ أقار الفـتل إلـى داللـة االختيـار عنـد األنسـان فـي حـين أقـار الكسـر 

يـار عنـده ثم خـتم البحـث بالتماثـل فـي صـيغة)َفَعمى( فـي المصـادر لمداللـة عمـى السـرعة وكـذا فـي الصـفات إلى عدم االخت
بداللة واحدة نحو:الَبَقكى والَجمزى ثم ماحصل من تماثل في صـيغة)َفَعالن( لمداللـة عمـى االًـطراب والتقمـب ويخيـل إلـى 

الصيغة وىـي الفتحـة)َفَعالن(نألّن االًـطراب والتقمـب يكـون أّن ىذه الداللة اختصت بيذه الصيغة لتتابع ثالث حركات في 
 حركة تتبع حركة. ىذه بعض النماذج والبحث ُمكتنز بالكثير.

وفي ختامو سجل البحث نتاالج فًال عما ورد في داخمو ومن أىميا أّن التحول من حركة إلى أخرى فـي البنـاء نفسـو    
دة ميمة تختمف اختالفا كبيرًا عن الداللة األولى تأخذ مجاليـا فـي الكـالم ىو مقصود في الكالم إذ يصبل لمبناء داللة جدي

 بحسب االستعمال العام ليا. 
 
 المقدمة: 

لـى دراسـتيما   لبيـان أثـر إرت الحاجـة ـــلما كانـت الحركـات والحـروف تالفـان نظـام الكممـة فـي المغـة العربيـة. ظي        
ا عنــد دراســتنا لمفـردات عمــم الصــرف ان الحركـة تــاثر تــأثيرًا كبيـرًا فــي داللــة ذ وجـدنإالصــرفية    نيــةالحركـة فــي داللـة الب

البناء الصرفَي. لذلك جاءت ىذه الدراسة في أحد جانبي المفـظ اال وىـو الحركـة   لمـا ليـا مـن دور كبيـر فـي بنيـة الكممـة 
ْْ س  البحث عنيا. كقفُ َي

 جاءت ىذه الدراسة في مبحثين ىما:     

 مع تعريف الحركة لغة واصطالحًا. ووظيفتيا في الكالم قساميا  أركة مفيوميا و الح -ول:أل المبحث ا
 ستعماالت معينة في الكالم.إناققنا في ىذا المبحث أثر الحركة في داللة البناء الصرفي   وفق  -المبحث الثاني:

وعات   اَن الباحث اليجد ما يريد تحت مسمى واحد في ا      ذ يتطمب إلكتب المغوية   تكمن صعوبة مثل ىذه المًو
 ن يدرسيا.أن يقرأ ويبحث ليجد ًالتو في المساالل المعينة التي يريد أمنو 
لى التحميل. ألننا نورد المساالل كما ىي مقررة في الكتب إستقراالي يميل إما المنيج الذي سرنا عميو فوصفي أ     

ع الدراسة. في المغوية وندرس منيا ما يتصل بالمسألة  مًو
 :الحركة مفيوميا ووظاالفيا. ث األولالمبح
 ويقمل بيانًا تفصيميا عن الحركة  وأىميتيا في الكالم ووظاالفيا وموقف العمماء منيا وأثرىا عمى المعاني:   
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 :قسامياأالحركة مفيوميا و -ٔ
َحـَركـة   متحرك قال جاء في لسان العرب " الحركة ًد السكون   َحَرًك ُتحُرك َحَركَة وَحْركًا    -الحركة في المغة :-أ

  (ٔ)وما بـو َحـَراك أي :حـركـة ..." -وكذلك َيتَحرك ..... قال ابـن سيده: -األزىـري:
. (ٕ)" صوت خفي مقارن لمحرف ال يبمل بو الناطق مدى الحرف الذي ىو بعًوُ " -الحركة في االصطالح: -ب  

حو الحرف التي ىي منو   فالفتحة تجذب الحرف نحو وسّميت حركةن ألّنَيا تقمق الحرف الذي تقترن بو   وتجذبو ن
 . (ٖ)األلف   والكسرة نحو الياء   والًمة نحو الواو

مما القك فيو اَن أَول من أطمق عمييا ىذه التسمية ىو أبو األسود الدالي   عندما قام بميمة نقط المصحف      
ن ًممت القريف   عندما تخير كاتبًا حذقًا وقال لو: " اذا رأيتني فت حت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقو عمى أعاله   وا 

ن كسرت فاجعل نقطة تحت الحرف "  . (ٗ)فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف   وا 
نفيم من ذلك اّن تسمية ىذه الحركات مبني عمى حركة أعًاء النطق ن ألّن من أراد أن يتمفظ بالفتحة   فالبّد من      

ا   ومن أراد التمفظ بالكسرة  فعميو فتل الفم فتحًا قويًا بحيث ينحر المحي األسفل وينخفظ   فتل الفم وانتصاب القفة العمي
 (٘)ومن أراد التمفظ بالًمة فالبد لُو من ًم قفتيو أواًل ثم رفعيما ثانيًا.

ألصوات   كما وميما يكن من قيء   فاّن عمل أبي األسود   قد فتل بابًا ألدراك الفرق بين القسمين الميمين من ا     
 (ٙ)لفت النظر إلى تحركات أعًاء النطق حال إنتاج الصوت والسيما ما يتصل بالحركات وىو عمل ليس باليين.

أنواع الحركات:   إَن الحركات الراليسة ثالث :ـ الًمة  والكسرة  والفتحة وتولد عنيا حركات أخرى ىي فروع ليا  -ج  
مقيورة   وحركة بين الفتحة والكسرة وىي التي قبل األلف الممالة   وحركة يقول الصبان: " الحركات ست :ـ الثالث ال

بين الفتحة والًمة وىي التي قبل األلف المفخمة في قراءة ورش نحو: الصالة  والزكاة  والحياة   وحركة بين الكسرة 
 (ٚ)قيل وغيض عمى قراءة الكساالي ". - والًمة وىي حركة االقمام في نحو:

الفتحة ىي أول الحركات وأدخميا في الحمق والكسرة بعدىا ثم الًمة   فعند النطق بـالفـتحــة تـمـر  وعميو انَ      
بمخــرج الـيـاء  والـواو نألنـّيما فـي طــريقـيـا فـجــار االقـمـام   ولــو احـتـجــت أْن تقم الكسرة أو الًمة راالحة الفتحة 

  (ٛ)ذلك انتقاض عادة الصوت بتراجعو الى الوراء. لتكمفت الرجوع الى أُول الحمق   فكان في
الَن من صفات الكسرة  والًمة  (ٜ)يقول ابن جني:" ليس في كالميم ًمة مقربة فتحة  وال كسرة مقربة فتحة".     

 (ٓٔ)الًيق ومن خصاالص الفتحة االتساع   والجمع بينيما كالجمع بين النقيًين.
ان لغاية ميمة ن ألَن بين الًمة  والكسرة تناسب ما ليس بينيما وبين والرجوع بالًمة نحو الكسرة   ك     

 (ٔٔ)الفتحة.
نمحظ مما ذكره الصبان اَن ىناك بين الكسرة والًمة تناسبًا   وذكرىا حركة االقمام في )قيل( و)غيض( وفييا تقم      

صفور الذي وصف االقمام ىنا "بأن تًم خالفًا لما ذكره ابن ع (ٕٔ)الكسرة راالحة الًمة وىي حركة مركبة من حركتين.
نستنتج ان الصبان لم يذكر اَن ىناك حركة بين الًمة  (ٖٔ)من الًمة". ءقفتيك ثم تنطق بالفعل   وال تمفظ بقي

والحقيقة أّنيما  صوتان مختمفان يدل عمى ذلك التمييز  (ٗٔ)والكسرة   مثل ما مثل ليا ابن جني بمذعور وابن بور.
 (٘ٔ)لكثرة  والقمة إذ جعل إبن جني باب قيل  وغيض أكثر من باب مذعور وابن بور.بينيما من حيث ا
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 ووصفو ىذا يدل عمى انُيما قيالان  (ٙٔ)فًاًل عن ذلك اَن ابن جني وصفيما بقولو :) فيما كالصوت الواحد (     
صوتين. ذلك اَن الًمة المقوبة متقاربان ال قيالًا واحدًا. فًاًل عن ذلك اختالف حركة أعًاء النطق في حال إنتاج ال

ع النطق بالكسرة ع النطق بالًمة وتكون القفتان إتخذتا ًو حيث يكون في  (ٚٔ)بالكسرة يكون المسان معيا في ًو
ع االنفراج.  (ٛٔ)ًو

ا اَما السكون   فقد اختمفوا فييا أحركة ىي ام أنيا تعني سمب الحركة؟ فذىب بعًيم إلى اَنيا حركة رابعة إذ قالو      
"اَنو ينوب عن أربع حركات األصول عقرة اقياء   فينوب عن الًمة الواو واأللف والواو والنون وعن الفتحة األلف 

 (ٜٔ)والكسرة والياء وحذف النون وعن الكسرة الفتحة والياء وعن السكون الحذف".
صوتية   فيي ال تعد حركة   اَما اذا نظرنا اَما الدكتور كمال بقر فيقول: " أَننا إذا نظرنا الى السكون من الناحية ال     

 (ٕٓ)إلييا من حيث دورىا في التركيب   فيي ذات أثر فاعل فيو ".
اّما برجستراسر فيقول: " بأّن الحركات في األصل اثنتان ال ثالث   حركة كاممة وىي الفتحة وحركة ناقصة تقبو      

 (ٕٔ)الكسرة أحيانًا   والًمة أحيانًا أخرى ".
اّما الدكتور رمًان عبد التواب " فيرى ان كاًل من الكسرة  والًمة تطورتا في المغة الجعزية   وىي الحبقية      

 (ٕٕ)الواحد ". ءالقديمة إلى الكسرة الممالة مما يدل أَنيما كانتا في أذن الحبقي قيالًا واحدًا أو كالقي
حو نستنتج مما ذكر اَن الحركات في المغة العربية ىي ثال      ث حركات ألىميتيا في تغيير بنية الكممة وىذا ما سنًو
 اآلن.
 وظيفة الحركات في الكالم : - ٕ    

لقد أدت الحركات ميمة جميمة في العربية إذ عدت أساسًا لقوة السماع في لغة واسعة القدم في تاريخ               
 (ٖٕ)واة حتى عصر التدوين.المقافية   وىي خاصية طبع عمييا العمم العربي حيث تمقفو الر 

وظير دورىا في تسييل عممية النطق  وسرعة االنتقال من حرف إلى رخر   ليوصل بذلك الكالم بعًو ببعض        
ولقد أيد ذلك الدرس  (ٕٗ)يقول الخميل: " إن الفتحة والكسرة والًمة زواالد وىن يمحقن الحرف ليوصل إلى التكمم بو ".

أحمد مختار عمر: " ويعتمد كل من العمل والسواكن عمى اآلخر   فالسواكن تفًل العمل    الصوتي الحديث   يقول د.
ع ساكن لمذي يميو   وأكثر من ىذا فنحن نعتمد عمى العمل  إلى حد ما  –والعمل تمكن أجيزة النطق من اإلنتقال من ًو

جاوزتو إلى الجانب الداللي حيث إّنيا تعد ولم يكن دورىا مقصورًا عمى الجانب الصوتي   بل ت (ٕ٘)لنسمع السواكن ". –
مناطًا لتقميب صيل اإلقتقاق المختمفة في حدود المادة الواحدة   إذ لما كانت الحروف تتحمل المعنى العام ظير دور 

اَرب واألمر منو ًاِرب   ومستخرج ومستخِرج ِرب ًو ًُ ُرب    ًَ َرب    ًَ  (ٕٙ)الحركات في تنويع ىذا المعنى   من مثل: 
  وكذلك مَفعمة وِمفعمة من نحو المطيرة   فمن  كسرىا قبييا  باآللة التي يعمل بيا    (ٕٚ)َمسة لممرة وِجمسة لمييالةوج

عًا يفعل فيو ُحكة ما يًحك عميو  (ٕٛ)ومن فتل جعل ذلك مًو ًُ َحكة   فال ًُ ُحكة و ًُ   وكذلك:) ُفُعمة وُفَعمة( من نحو: 
َحكة فيو كثير الًحك عمى غي ًُ  (ٜٕ)ره.  أما ال

اختالف الحركة في البنية إلى اختالف المعنى عمى نحو ما ورد في المثمث من النحو: العْتق  –أيًًا  –كما أدى      
مثمثة الفاء   حيث ىي بالفتل التقدم  والحرية  وبالكسر االسم وتخمص العبد من العبودية  وبالًم جمع العتيق   

 (ٖٓ)وقديمة الخمر.
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عمى  الحـركات األصـول بل جـاوزىا إلى الحـركـات الفرعية كما  فـي  قوليم :) ِكمت طعامي (  ولم يقف األمـر     
  ولم نقف عمى  (ٖٔ)باخالص الكسر إذا كنت الفاعل   ويقولون:) ُكمت طعامي ( باقمام الكاف الًم إذا كنت المفعول

 غير ىذا المثال فيما يتعمق بالحركات الفرعية.
كات اإلعرابية دالالل عمى المعاني   فالًم عالمة الفاعمية   والفتل عالمة المفعولية   والكسر كما ُعِدت الحر      

. خالفًا لما ذىب إليو محمد بن المستنير قطرب من أنَّ ىذه الحركات إّنما جيء بيا لمتخفيف  (ٕٖ)عالمة اإلًافة
. أّما األستاذ إبراىيم مصطفى فذىب إلى أنَّ (ٖٗ)س. وتابعو في ذلك د. إبراىيم أني(ٖٖ)وسرعة االنتقال من لفظ إلى رخر

 (ٖ٘)الًمة  عالمة اإلسناد   والكسرة عالمة اإلًافة   في حين جعل الفتحة غفاًل من المعنى جيء بيا لمخفة فقط.
ي ودفع محمد أحمد عرفة ىذا الرأي قاالاًل: " لو كان غرض العرب من الفتحة الخفة فحسب لمجأوا إلى السكون الذ     

ىو أخف من الفتحة ... ولكنيم لم يفعموا ذلك بل لجأوا إلى الفتحة فمما رأيناىم فعموا ذلك عممنا أنيم تكمفوا الفتحة 
لغرض رخر غير الخفة   وىو أّنيم أرادوا منيا ما أرادوا من أختييا من الداللة عمى المعاني   وقد فطن لذلك النحاة   

 (ٖٙ)فقالوا: إّنيا تدل عمى المفعولية".
ولمحركات دور بارز في معرفة صحيل القعر ومعيبو   وذلك لتغمغميا في األسباب واألوتاد ما جعل عمم العروض    

يقوم عمى الحركة إذ ال يخمو كالميم من ذكر الحركات والسكون في الكممة أو بعًيا فقسموا البيت إلى مقاطع كبرى 
 (ٖٚ)تعرف بالتفاعيل  وصغرى تعرف باألسباب واألوتاد.

 
 المبحث الثاني :أثر الحركة وتغييرىا في داللة البناء الصرفي.

ل أثر الحركة وتغييرىا أحيانًا في داللة البناء الصرفّي   من خالل مجموعة من       أّمـا في في ىذا المبحث   فسنًو
 آلتي:األبنية الصرفية حصل فييا تبّدل في داللتيا   نتيجة تغيير حركة البناء وىي عمى النحو ا

 الميزان والصرفي وداللتو بين الًمة والفتحة: -ٔ
إَن صيغة " ُفُعول " من  المصادر الخاصة بالفعل الثالثي  ولكن أحيانًا  يحصل تبدل في حركة فاالو إذ تتحول من      

ند العرب الًم إلى الفتل إذ تكون الصيغة بالقكل اآلتي " َفُعول " وقد ذىب سيبويو الى اّن ىذا المصدر قد ُسِمع ع
 واْن كان مخالفا ألصمو الذي ىو عميو " ُفُعول " )ىذا باب ما جاء من المصادر عمى زنة " ُفُعول "( وذلك قولك : 

 َْ اا َحَسنا  وأولعُت بو َولُوعا   سمعنا من العرب من يقول :وقدت النار َوُقودا عاليا  وَقِبمو َق ًُ أِت َو ًَّ   والُوُقود  ُبوالَتو
اما األخفش    (ٖٛ)مختمفة وال تطرد. ءلحطب   وتقول:عمى فالن لَقُبوال فيذا مفتوح ... فيذه اقياء تجيأكثر والَوُقود ا

  ىئ  ېئ  ېئ) ڃ ڃ" بالفتل ىواسم   وبالًم ىو " مصدر " وقد ذكر ذلك في قولو تعالى  َفُعولفيذىب إلى ان " 
الحطب  –" بالفتل اذ قال " الَوُقود  (ٜٖ) چ   جب  يئ  ىئ  مئحئ  جئ  ی  یی   ی     ىئ  ىئ

وء ىو الفعل ... وزعموا أّنيما لغتان بمعنى  ًُ وء وىو الماء والُو ًُ   والُوُقود بالًم   اإلتقاد وىو الفعل   ومثل ذلك الَو
  (ٓٗ)الَوُقود  والُوُقود ويجوز ان يعني بيما الحطب  ويجوز أْن يعني بيما الفعل. –واحد   يقال 

ذىب إلى أنَّ ما جاء بالًم يعد مصدرا  واّن ما جاء بالفتل يعد اسما إذ قال: ".. أو أما أبو سيل اليروي   فقد      
وء  والَوُجور يعني: االسم  والمصدر بالًم   فالَوُقود بفتل الواو :اسم  ًُ تكون معّدَة لذلك وىو " الَوُقود  والطَُّيور  والَو

درا تقول :وقـدت النار َتِقد ُوُقودا أي :اقتعمت  والطَُّيـور لما توقد بو النار من حطب  وغيره .فاذا ًمت الواو كـان مص
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بالفتل: المـاء الذي يتطير بو أي: يتّوًأ  ويغتسل  وتزال األقذار و النجاسات  فاذا ًممت الطـاءن كـان مصدرا تقول: 
وء بفتل الواو اسم ًُ أ بو أي :يتنّظف طير الماء  وَطُير ُيْطُير ُطُيـورا وَطَيـارة أي: صار َطاِىرا  والَو ًّ ا لمماء الذي ُيَتو

وء القي ًُ وءا إذا َحُسن  وتنظَّف   والَوُجور الدواء نقول: َوَجْرت  ء ويزال الوسخ  فاذا ًممت نكان مصدرا تقول: َو ًُ ُو
ُيْاكل أو ُيْقَرب  الصبي الدواء  وَأْوَجْرُتو واسمو الَوُجور  والَسُحور  والَفُطور  والَتبُرود  ونحو ذلك   فالَسُحور: اسم لما

في السحر  والَفُطور: اسم لما يأكمو الصاالم عند افطاره .. .والَتبُرود: اسم لكّل ما بردت فيو قيالا  ومنو قيل :لمكحل 
ا وىو مصدر َقِبل القي بكسر الباء َيْقَبمو اذا  ءلمذي تكحل بو العين ليتبّرد من وجعيا. وىو حسن الَقُبول   أي: الًر

يتو   وىو ال   (ٔٗ)اذا الزمو  وعاود فعمو..". ءَولُوع من أْوَلع بالقيًر
وء         ًُ أّما الصيمري فاّنو يرى أّن خمسة مصادر جاءت عمى زنة " َفُعول " فقط وال يعرف غيرىا وىي :" )الَو

وء(  و)الطَُّيور  والطُُّيور(  و)الَوُلوع والُوُلوع ( و)الَوُقود الُوُقود ( و)الَقُبول و  ًُ  وىذا ما ذىب إليو  (ٕٗ)الُقُبول( " والُو
ي أيًا أ  وأْوَلع  (ٖٗ)الًر ًّ وء  والَوُلوع  والَطُيور أخذت من َتو ًُ  وقد ذكر محققو كتاب )قرح القافية( إلى أّن الَو

  (ٗٗ) وَتطَّير فيي أسماء مصادر أريد بيا الحدث سواء أكانت مًمومة أم مفتوحة.
بقة اّن التحّول الذي أصاب حركة فاء صيغة " ُفُعول " وجعميا تتحول إلى صيغة نالحظ من أقوال المغويين السا       

أخرى " َفُعول " جعل الصيغة الثانية بفتل الفاء تجمع بين المصدرية واالسمية وال يتحدد ذلك إال من خالل االستعمال  
رة يمكن القياس عمييا بحيث يمكننا أن وكذلك فأّن الصيل التي اندرجت تحت صيغة " َفُعول " قميمة جدًا  وال تقكل ظاى

نجعل كل ما جاء من المصادر عمى زنة "ُفُعول" بًم الفاء عمى زنة " َفُعول " بفتل الفاء   إذ اّنيا قميمة العدد  واّن 
المغويين لم يًعوا ليا حّدًا وىم كما رأينا يعدون ما جاء منيا " بالًم " من المصادر  وما جاء بالفتل من االسماء 

 وليس ليم في ذلك أي اساس يستندون إليو ما عدا السماع.
وأمر رخر عمينا أّن نذكره ىو اّن المغويين لم يذكروا تحت مصادر الفعل الثالثي  وال غير الثالثي   مصدرا قياسيا      

 عمى زنة " َفُعول " فيو إذن من المصادر المسموعة.
 لًمة:الميزان الصرفي وداللتو بين الفتحة والكسرة وا -ٕ

مما القك فيو اّن الوصول إلى اسم الزمان والمكان في الكالم   يكون قياسيًا عمى وزنين ىما األول عمى زنة: "      
َمْفَعل " إذ تكون ىذه الصيغة قياسية في كل فعل ثالثي   مفتوح أو مًموم العين في المًارع   وليس معتل األول   

ون قياسيًا في كّل فعل ثالثي صحيل اآلخر مكسور العين في المًارع أو كان مثااًل أّما الوزن اآلخر فيو " َمْفِعل " ويك
ولكن ىذا القياس ال ينطبق عمى جميـع األفعـال الثالثية   إذ سـمـعـت صيغة " َمْفِعل " فـي ألفـاظ  (٘ٗ)صحيل اآلخر.

َمْسِجد  والَمْسِكن والَمْنِسك.." وجاءت أيًًا ألفاظ بكسر والقيـاس فييا الفـتل مـن ذلك  " الَمْطِمع  والَمْقِرق  والَمْغِرب  وال
الميم  والقياس ىو الفتل " الِمْطَبخ "   "والِمْربد  والِمْرفق " وىناك أيًًا ألفاظ جاءت عمى وزن " َمْفُعمة " والقياس فييا 

 " َمْفَعمة " نحو " الَمْقُبرة  والَمْقُربة والَمْقُرقة.." .
ىذا التغير الحركي ليذه الصيل لم يكن اعتباطًا   إذ لو أىمية كبيرة في تغيير داللة ىذه األلفاظ   فمو والحقيقة اّن      

أخذنا كل مجموعة من ىذه األلفاظ وفّصمنا الكالم عمييا التًل لنا ذلك   ففي المجموعة األولى جاءت ىذه األلفاظ 
سيبويو إلى اّن ما كسر من ىذه األلفاظ فالمقصود بو الزمان أو بالكسر " َمْفِعل " والقياس الفتل " َمْفَعل " فقد ذىب 

ن جاءت بالفتل فيي عمى القياس   والكسر الذي ىو خالف القياس  ع المخصص لمفعل سواء وقع فيو أم ال   وا  المًو
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ُتك عند َمْطِمع عند سيبويو ىي لغة لبني تميم   إذ قال: " وقد كسروا المصدر في ىذا كما كسروا في َيْفَعل قالوا : رتي
القمس أي :عند طموع القمس   وىذه لغة بني تميم  وأّما أىل الحجاز فيفتحون   وقد كسروا األماكن في ىذا أيًًا   
كأّنيم أدخموا الكسر أيًا كما أدخموا الفتل   وذلك المِنبت والمطمع لمكان الطموع وقالوا: الْبصرُة َمِسقط رأسي   

ع.   ڦ) ڃ ڃ ڃ ٹليو أيًًا ابن سيده ن ألّنو ال يجوز إبطال قراءة الكساالي في قولووىذا ما ذىب إ (ٙٗ)لممًو
إذ قال ".. والقول ما قالو سيبويون ألّنو ال يجوز أيًا قراءة من قرأ بالكسر وال    (ٚٗ)  چ   ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ

والمطمع ليس بحادث في رخر  يحتمل إاّل الطموع نألّن حتى يقع بعدىا في التوقيت ما يحدث  والُطُموع ىو الذي يحدث
ع" . وقد ذىب ابن خالويو إلى اّن " َمْفِعل " قد جاءت في معتل الالم كما في مأوي اإلبل مأقي  (ٛٗ)الميل نألّنو المًو

   (ٓ٘)وقد رفض ابن القطاع ذلك إذ قال: " َمْأِقي وَمْأِوي َفْعَمى ال " َمْفِعل " والحق بـ " َمْفِعل " لعدم النظير " (ٜٗ)العيون.
وقال فييا ابن سيده " والذي ذكر َمْأِقي العين غالط عندي ن ألّن الميم أصمية في قولنا :)َمأق وأمالاق( )وُمْوق 

وميما يكن من ذلك فاّن الفراء يرى أّن مجيء " َمأَوى اإلبل " بكسر الواو " َمأِوى " ىو حالة نادرة ولم  (ٔ٘)وأْمَواق(".
َمْفِعل " بكسر العين إال " َمأِقي العين وَمأِوى اإلبل " وىما مـن المغات النادرة ألن األصـل يجئ من ذوات الياء  والواو " 

    (ٕ٘)فييا " َمأِوى ومأَقى ".
ع جبيتك ولو أردنا ذلك لقمنا :"       ع السجود  ومًو أما الَمْسِجد بالكسر فيرى سيبويو اّنو اسم  لمبيت  وليس مًو

د بكسر الجيم  يكون البيت المخصص لمسجود أّما بالفتل  فاّنو يكون مطمقًا عاما لمكان َمْسَجد " . أي: أّن المسجِ 
ع األرض يكون ىو " المسَجد " ي :"... لم تذىب بالمسَجِد مذىب الفعل ولكّنك جعمتو  (ٖ٘)السجود أي :مًو   وقال الًر

ع   وذلك نألّنك ت ع يقع فيو القتل   وال اسما لبيت   يعني أنك أخرجتو لما يكون عميو اسم المًو قول: الَمْقَتل في مًو
تقصد بو مكانًا دون مكان   وكذلك المسَجد فأّنك جعمتو اسما لما يقع فيو السجود بقرط أن يكون بيتا عمى ىيالة 
ع السجود وموقع الجبية من االرض سواء أكان في المسجد أو غيره فتحت العين لكونو  مخصوصة ... ولو أردت مًو

 .(ٗ٘)عمى الفعل ويكون مطمقا كالفعل.."إذًا مبنيا 
ن كان القياس فييا ىو الفتل   وىذه       نالحظ من ىذا الذي ذكرناه اّن لغة الكسر في ىذه األلفاظ ىي الفصيحة  وا 

المجازفة في تغيير حركة بنية الكممة من الفتل الذي ىو القياس إلى الكسر   قد غير داللة الكممة من العموم إلى 
فالكممة بالفتل أصبحت تعني عموم المكان وبالكسر أصبحت لمكممة خصوصية معينة   إذ صارت تطمق عمى الخصوص 

 مكان معين وىي مقيدة بذلك.
وسمعت بعض األلفاظ ايًا عمى وزن " َمْفُعمة " بًم العين والقياس فييا فتل العين منيا "الَمْقُبرة والَمْقُربة      

جاء في المسان " فالمدىن:  (٘٘)ُىن.." وقد عدىا سيبويو اماكن واوعية مخصصة لوقوع الفعل.والَمْقُرقة والَمُدّق والَمدْ 
ع حفرة سيل او ماء واكف  نقرة في الجبل يستنقع فيو الماء  وفي المحكم   والمدىن مستنقع الماء وقيل ىو كل مًو

ع القبـور   قـال سيبويو ال ميا مًو وقـال  (ٙ٘)َمْقُبرة ليس عمى الفعل ولكنو اسم .."في حجر ... الَمْقُبرة بفتل الباء ًو
ْفُعل بالًم   فيو قاذ من وجو وكذا " َمْفَعمة " مع  َْ ي: " فكل ما جـاء عمى  " َمْفِعل " بكسر العين فاّن مًارعو َي الـًر

العين كالَمْقُبرة أقذ اذ قياس  فتل العين وكذا " ِمْفَعل " بكسر الميم وفتل العين " َمْفِعمة " كالَمِظنة أقد و" َمْفُعَمة " بًم
ع إما بفتل العين أو كسرىا وكذا كل ما جاء من " َيْفِعل " المكسور العين عمى "َمْفَعل" بالفتل قاذ من وجو كذا "  المًو
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َمْفِعمة " بالتاء مع كسر العين و" َمْفَعمة " بفتحيا أقذ لكل ما أثبت اختصاصو ببعض األقياء دون بعض وخروجو عن 
 .(ٚ٘)الفعل فيو العذر في خروجو عن القياس.."طريق 
وال تختمف األلفاظ التي جاءت بكسر الميم  والقياس فييا الفتل عن الذي ذكر سابقًا   وىذا التغيير في الحركات لم      

ة لوقوع يكن اعتباطًا بقدر ما يرمي إلى تغيير في داللة الكممة  وقد فّسر سيبويو ىذه األلفاظ عمى أّنيا أماكن مخصص
)الِمْفَعل( اسما كما جاء في المسِجد  والمْسِكب وذلك الِمطبُخ  والِمرَبد وكل ىذه األبنية تقع اسما  ءالفعل إذ قال: " ويجي

ع العَمل " أي اّنيا أماكن أو أوعية محددة لوقوع الفعل جاء في  (ٛ٘)لمتي ذكرتا في ىذه الفصول ال لمصدر وال لمًو
ع الذي يطبخ فيو  وفي التيذيب :الَمْطَبخ بيت الطباخ والِمْطَبخ بكسر الميم   قال سيبويو المسان " الِمْطَبخ " ال مًو

وجاء أيًا " والِمْرَفق والَمْرَفق ما ُاستعين  (ٜ٘)ليس عمى الفعل مكانا وال مصدرا ولكنو اسم كالِمْرَبد والِمْطَبخ رلة الَطبخ
  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ      پ  پپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٹ ٹ بو: ... وفي التنزيل

  من قرأه ِمْرَفقًا جعمو مثل ِمْقَطع ومن قرأه َمْرَفَقا جعمو اسمًا مثل: َمْسِجد (ٓٙ) چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ
ويجوز َمْرَفقا أي ِرْفقا مثل َمْطِمع ولم يقرأ بو. جاء في المسان: كسر الحسن واألعمش الميم من ِمْرَفق ونصبيا أىل 

أّن الذين فتحوا الميم وكسروا الفاء أرادوا ان يفرقوا بين الَمْرِفق من االمر وبين الِمْرَفق من االنسان المدينة وعاصم   فك
 –  قال واكثر العرب عمى كسر الميم من االمر من ِمْرَفق اإلنسان قال :ـ والعرب ايًا تفتل الميم من َمْرِفق اإلنسان 

 .(ٔٙ)لغتان في ىذا..
س والسماع يسيران جنبا إلى جنب   فالقياس كما نعرف لو ًابطة في ذلك  والسماع نالحظ من ىذا اّن القيا  

عمى كون ما قاع بين العرب أصبل لو خصوصية معينة تختمف عن لغة القياس   لما لو من اىمية من تحديد داللة 
 الكممة.

 .البنـاء الصـرفـي وداللتو بين الكسـرة والفتحـة والًمـةلٖ
لة باعتبار لفظو ثالثة أوزان   وقد اطردت في كالم بكثرة وىي )ِمْفـَعـال وِمـْفـَعـل وِمـْفـَعـمة (  إذ قال إنَّ السم اآل     

يعالج بو فيو مكسور  ءالِمـقـص الذي ُيقّص والَمـَقـّص المكان والمصدر   وكل قي -سيبويو " ىذا باب ما عالجت بو :
عمى ِمْفَعال  ءِمـْحـَمـب وِمـْنـَجـل   وِمـْكَسَحـة وِمـَسـمَّـة .... وقد يجي -ولك :األول كانت فيو ىاء التأنيث او لم تكن وذلك ق

وىذه الصيل تدل بصورة عامة عمى رلة  (ٕٙ)ِمْقَراض وِمْفـتَـاح .... وقالوا الِمـْسـَرجة   كما قالوا الِمـْكـَسَحـة ". -نحو :
 صيل ىي ثبات الحركة فييا بين الكسرة والسكون والفتحة.أحداث الفعل من دون قيد أو قرط. والمالحظ عمى ىذه ال

وقد قذت ألفاظ جاءت بًم الميم والعين   وىذا التغيير مقصور ن ألّنو لم يقِصد بيا قصد الفعل بل أصبحت ليا      
سم لوعاء خصوصية معينة بآلة معينة عمى قكل معين   فعندما نقول " الُمـْكـُحـمـة " ليست لما يكتحل بو   ولكنيا ا

ع الفعل ولكّنو اسم لوعاء الكحل    -الكحل قال سيبويو ".... ونظير ذلك : الُمـْكـُحـمة والِمـْحـَمـب والميسم   لم ترد مًو
ّنما اسم لُو كالُغـْرفُـة وكذلك الُمـْدُىـن"  .(ٖٙ)وكذلك الُمـُدّق صاَر اسمًا لو كالجممود ......... ومثل ذلك الُمـْقـُربة  وا 

 ناء الصرفي بين الكسرة والفتحة.الب -ٗ
 بين صيغتي " َفـَعـالة و ِفـَعـالة " -

لم يفرق أكثر المغويين بين داللة صيغة "َفـَعـالة" إذا جاءت بالفتل أو إذا جاءت بالكسر "ِفـَعـالة". إذ اعتمد المغويون 
الفراء إذ قال " باب الَفـَعـالة و الِفـَعـالة  في الصيغة وىذا ما ذكره ابن السكيت نقاًل عن  –لغة الفتل والكسر  –المغتين 
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. ونممس من األمثمة التي ذكرىا ابن السكيت أّنو ينحو منحى (ٗٙ)نمط واحد... الفّراء يقال دليل بين الدَّاللة والدِّاللة ..."
لفتل تحت الداللة نفسيا إذ يـورد الكممتين مرة بالكسر  وّمرة أخرى با –لغة الفتل والكسر  –الفّراء في اعتماد المغتين 

 .(٘ٙ) والـِوَكـالة والـَوَكـالة  والـِوَصـاية والـَوَصـاية  والـِجـَرايـة والـَجـَرايـة .." ءمـن ذلك  " الِمـَيـارة والَمـَيـارة من َمـَيـرت القي
عن معنى الكممة بالفتل  وقد فّرق بعًيم بين المغتين ومن ىاالء ابن سينا إذ يرى اّن معنى الكممة بالكسرة يختمف     

ذا لم يكن لو اختيار في ذلك فيكسرىا مثالو :ـ "  إذ قال: " فاذا كان لإلنسان اختيار في معنى الداللة فيو يفتل الدال وا 
ذا كسرتيا فمعناه حينالذ صار لزيد الخير  إذا قمت َداللة الخير لزيد   فيو بالفتل أي لو اختيار في الداللة عمى الخير   وا 

 .(ٙٙ)فيصدر منو كيفما كان ..."سجية 
 التماثل في الحركات في البناء الصرفّي الواحد -٘
 الَفـْعـَممـة فيما كـان عمى ) َفـْعـمل ( مكـرراً  -ٔ

قد أقار ابن جني إلى ذلك إذ قال: "... وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المًعفة تأتي لمتكرير نحو الْزعِزعة         
. وجاء في المسان ما يوافق ذلك " الَزعزعة    (ٚٙ)َصْمَصمة  والَقْعَقعة  والَصْعَصعة  والَجْرَجرة  والَقْرقرة ..." والَقْمَقمة  وال
و " الَقْعَقعة    (ٛٙ)َزْعَزعُو َزْعَزعة فتزعزع حركة ليقمعو ... وَزْعَزعت الريل القجرة وَزعَزعت بيا كذلك ..." ءتحريك القي

اًطرب وتّحرك  ءرسة والَجمُود الَياِبسة والحجارة والّرعد والَبْكرة .. ونحوىا ... وتقعق القيحكاية أصوات السالح والتّ 
و " الَجْرَجرة :  (ٜٙ)َصّوت عند التحريك ... " ءوقعقعت القارورة وزعزعتيا إذا أرادت نزع صماميا من رأسيا وتقعقع القي

ونرى أنَّ معنى التكرار قد  (ٓٚ)ده البعير في حنجرتو وقد َجْرَجر ..."الَصوت والَجرَجرة   ترّدد َىِدير الفحل   وىو صوت يردّ 
أتى ىذه المصادر من خالل تكوينيا من مقطعين   فالمقطع األول يدّل عمى صوت  ويتبعو صوت رخر من المقطع 

 الثاني.
 َعـمــى فَ  -ٕ

ـال ابـن جني " ووجـدت أيًا  ) الَفـَعـمى( في تـأتـي  صيغة  )َفـَعـمـى ( فـي المصـادر لمـداللـة عمى السـرعـة ق     
 .(ٔٚ)المصادر  والصفات إّنما تأتي لمسرعة نحو :الَبَقـَكـى  والَجـَمـَزى  والـَولـََقـى..."

جاء في المسان ما يوافق ىذا " َجَمَز اإلنسان  والبعير ووالدابة َيْجـِمـز َجْمـَزا  وَجَمـَزى وىو عدو دون الُحّصـر      
 .  (ٖٚ)ديد وفوق العنق ... وحمار َجَمـَزى وثّـاب سريع ..."الق
 
 صيغة " َفـَعـالن "   -ٖ

تكون صيغة " َفـَعـالن " قياسًا مطردا في قولك: " َفَعل " الالزم   بقرط أن تكون األفعال دالة عمى )اًطراب وتقمب(      
حد حين تقاربت المعاني قولك :الـّنـََزوان  والـنَّـَقـران   وقد أقار سيبويو إلى ذلك " من المصادر التي جاءت عمى مثال وا

ّنما ىذه األقياء في زعزعة البدن واىتزازه في ارتفاع ومثمو الَعـَسـالن والرَّتَـكان .. ومثل ىذا الَغـَميانن ألّنو زعزعة  وا 
ان والمَّـَمـعان   ألّن ىذا اًطراب  وتحرُّك   ومثل ىذا وتحُرك   ومثمو الَغـثَـيان   ألّنو تَـجيُّـُش نفِسو وتـثُـّور ومثمو الَخـَطـر 

ـَخـَدان والَوَىـَجـان   ألّنو تحرك الحّر وّثُاورُه فاّنما ىو بمنزلة الَغـَمـيان ".   (ٖٚ):المَّـَيـبان  والصَّ
ط أْن تكون األفعال دالة نستنتج من كالم سيبويو أّن صيغة " َفـَعـالن " ىي قياسية مطردة   في " َفَعل " الالزم بقر      

عمى حركة واًطراب   وذلك نألّن الفعل لو التزم بالمصدر القياس العام لمفعل لكان داال عمى مطمق الحدث   فالمصدر 
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القياسي لمفعل الالزم  " فاض "  ىو  " َفـْيـض " ولكنو اليحمل داللة معينة   إنما يدل عمى أّن الحدث وقع مرة واحدة أّما 
ـ ًَ  ان فاّنو يدل عمى حركة واًطراب.َفـَيـ
ويخيل إلي أّن  ىذه الداللة اختصت بيذه الصيغة  لتتابع ثالث حركات في الصيغة وىي  الفتحة  " َفـَعـاَلن "   ألن      

 االًطراب والتقمب يكون حركة تتبع حركة .
صرفي   تعد نقطة إيجابية حسنة نخمص مما ذىبنا اليو اّن البحث في مثل ىذه الظاىرة الميمة جدًا في الدرس ال 

تستحق الوقوف. الن الداللة الصرفية ترتبط إرتباطًا كبيرًا بالحركة الخاصة بالبناء الواحد. اّن التحول من حركة إلى حركة 
اخرى في البناء نفسو ىو مقصود في الكالم   إذ يصبل لمبناء داللة جديدة ميمة تختمف أختالفًا كبيرًا عن الداللة 

 تاخذ مجاليا في الكالم بحسب االستعمال العام ليا.                                                االولى
 

 اليوامش :
 م(   مادة )حرك(.ٜٙ٘ٔىـ(   لسان العرب   )بيروت   دار صادر   ٔٔٚابن منظور: ابو الفًل جمال بن مكرم )ت  (ٔ)
)بيـروت   دار الكتـب  ٔحو   تحقيق عادل أحمد عبـد الموجـود وعمـي محمـد عـوض   ط السييمي: ابو القاسم عبد اهلل   نتاالج الفكر في الن (ٕ)

 .ٗٛم(   ص ٕٜٜٔالعممية   

  ابــن جنــي   ســر صــناعة االعــراب    ٕٕٗ/ٗم(   ٖٜٛٔ)بيــروت   عــالم الكتــب    ٖابــو بقــر: عمــر بــن عثمــان   كتــاب ســيبويو   ط  (ٖ)
ـــداوي   ط  ـــم    ٔتحقيق:حســـن ىن ــــن الحاجــــب    ٕٚ – ٕٙ/ٔ  ( ٜ٘ٛٔ)دمقـــق   دار القم ــــادي   قــــرح قــــافية اب ــــي اإلستـرب   الـًر

 .ٜٙ/ٔم(   ٜ٘ٚٔتحقيـق: محمد نـور الحسـن ومحمد الزفـاف ومحمد محي الديـن عبد الحميد   )بيـروت   دار الكتـب العممية   

ــاء النحـــاة     القفطــي   عمــي يو  ٓٙم(   ص ٜٗٙٔابــن النــديم: الفيرســت   )بيــروت   مكتبــة الخيــاط    (ٗ) ـــرواة عمــى انب ـــاه الـ ســف    انـب
 . ٔٗ/ٔم(   ٜ٘٘ٔ – ٜٓ٘ٔتحـقـيـق: محمـد ابـو الفـًــل ابــراىيم     )الـقـاىـرة   

  الحمد: د. غانم قدوري   الدراسـات الصـوتية عنـد عممـاء التجويـد  ٛٗ/ٔالرازي: محمد بن عمر الفخر   التفسير الكبير   مطبعة البيية    (٘)
 م(.ٖٕٓٓدار عمار لمنقر والتوزيع   ) ٔ  ط 

 .ٗٙم(   ص ٜٜٙٔعمر: د. أحمد مختار   دراسة الصوت المغوي   )القاىرة   عالم الكتب    (ٙ)

 .ٗٙ – ٖٙ/ٖالصبان: محمد بن عمي   حاقية الصبان عمى قرح االقموني   )القاىرة   عيسى الحمبي/ دار احياء الكتب العربية(    (ٚ)
 .ٓٙ/ٔ   ابن جني: سر صناعة األعراب (ٛ)

  مقـروع النقـر العربـي المقـترك )بغـداد   الييالـة المصـرية  ٗابن جني: أبو الفتل عثمان   الخصاالص   تحقيق محمـد عمـي النجـار   ط   (ٜ)
 .ٖٔٔ/  ٖم(    ٜٜٓٔالعامة لمكتاب ودار القاون الثقافية العامة   

 .ٛٗٔحمد: الدراسات الصوتية   ص  (ٓٔ)

 .ٓٙ/ٔابن جني: م. ن    (ٔٔ)

ىــ(   التمييـد فـي عمـم التجويـد   تحقيـق الـدكتور :غـانم قـدوري حمـد   )ماسسـة الرسـالة(   ٕٖٛمحمد بن قـمس الـدين )ت ابن الجزري:  (ٕٔ)
 .ٛ٘ص 

 .ٖ٘ٗ/ٕ(   ٜٛٚٔ)بيروت   دار االفاق الجديدة    ٖاالقبيمي: ابن عصفور   الممتع في التصريف   تحقيق فخر الدين قباوه   ط  (ٖٔ)

 .ٔٙ/ٔابن جني: م. ن    (ٗٔ)

 .ٔٙ – ٓٙ/ٔم. ن    (٘ٔ)

 .ٕٔٔ/ٖابن جني: الخصاالص    (ٙٔ)
 .ٔٚٔعمر: دراسة الصوت المغوي   ص  (ٚٔ)

 م. ن. (ٛٔ)
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 .ٜ٘/ٔالخًري: محمد   حاقية الخًري عمى قرح ابن عقيل   )دار الكتب العربية(    (ٜٔ)

 .ٗ٘ٔص  ٕٗالسكون في المغة العربية   مجمة مجمع المغة العربية في القاىرة   خ  (ٕٓ)

 .٘٘ – ٗ٘م   ص ص ٜٖٜٔلعربية   سمسمة محاًرات القاىا في الجامعة المصرية   برجستراسر: التطور النحوي لمغة ا (ٕٔ)

 .ٜٙم( ص ٕٜٛٔ) القاىرة   دار الثقافة لمنقر والتوزيع    ٕحجازي: محمود فتحي   مدخل الى عمم المغة ومناىج البحث   ط  (ٕٕ)
 .٘٘ - ٗ٘برجستراسر: م. ن   ص ص   (ٖٕ)
 .ٕٔٗ/ٕ    اإلستراباذي: م. ن  ٖ٘ٔ/ٔعثمان: م. ن    (ٕٗ)

 .ٖٙعمر: م. ن   ص  (ٕ٘)

 .ٕٚم(   ص ٖٜٔٔحسـان: تمام   المغة العـربية معناىا ومبناىـا   )الييالة المصرية العامة لمكتاب    (ٕٙ)

 .٘ٗ – ٗٗ/ٗعثمان: م. ن     (ٕٚ)

ــد الســالم محمــد ىــارون   ط  (ٕٛ) ــو يوســف يعقــوب   إصــالح المنطــق   تحقيــق احمــد محمــد قــاكر وعب ــن الســكيت: اب     )دار المعــارف  ٔاب
 .ٕٙم(   ص ٜٙ٘ٔ

 .ٜٕٗ – ٕٚٗم. ن   ص ص  (ٜٕ)
 .ٗٚٗ – ٖٚٗ(   ص ص ٜٔٛٔالبطميوسي: ابن السيد   المثمث   تحقيق الدكتور :صالح مجبل الفرطوسي   )بغداد    (ٖٓ)
دار ) ٔابن جني: المنصف/ قرح اإلمام أبي الفتل عثمان بن جني لكتاب التصريف لممازني   تحقيق ابـراىيم مصـطفى وعبـد اهلل أمـين   ط  (ٖٔ)

 .ٖٕ٘/ٔم(   ٕٜٜٔالكتب العممية   

                                                                .                                                                                                             ٓٚ – ٜٙم(   ص ص ٜٗ٘ٔالزجاجي: أبو القاسم   اإليًاح في عمل النحو   تحقيق:مازن المبارك   )القاىرة   دار العروبة    (ٕٖ)

 .ٓٚم. ن    (ٖٖ)

 .ٕٙٗم(   ص ٜ٘ٚٔ)االنجمو المصرية    ٔأنيس: ابراىيم   من أسرار المغة   ط  (ٖٗ)

 .ٓ٘م(   ص ٜٜ٘ٔمصطفى: إبراىيم   إحياء النحو   )القاىرة   لجنة التأليف والترجمة    (ٖ٘)

 .ٗٙٔم(   ص ٖٕٓٓاة   )بيروت   عالم الكتاب   محمد: خًر موسى   النحو والنح (ٖٙ)
 .ٕٚم(   ص ٖٜٔٔحسان: الدكتور تمام   المغة العربية معناىا ومبناىا   ) الييالة المصرية العامة لمكتاب    (ٖٚ)
 .ٕٗ/ٗابن جني: الكتاب    (ٖٛ)
 .ٕٗسورة البقرة    (ٜٖ)

م(   ٜ٘ٛٔ)بيــروت   عــالم الكتــب    ٔيــر الــورد   ط االخفــش: ابــو الحســن ســعيد بــن مســعدة   معــاني القــررن   دراســة وتحقيــق عبــد االم (ٓٗ)
ٔ/ٕٔٔ. 

)مكتبـة التوحيـد بـدرب الجمـاميز  ٔاليروي: أبو سيل   التمويل في قرح الفصيل   نقر وتعميق االستاذ: محمد عبـد المـنعم خفـاجي   ط  (ٔٗ)
 .ٜٗ – ٛٗم(   ص ص  ٜٜٗٔ  

)دمقـق    ٔالتبصـرة والتـذكرة   تحقيـق الـدكتور فتحـي احمـد مصـطفى   ط الصميري: ابو محمد عبد اهلل )من نحاة القرن الرابع اليجـري(    (ٕٗ)
 .ٗٙٚ/ٕم(   ٕٜٛٔدار الفكر   

 .ٜ٘ٔ/ٔاإلستراباذي: م. ن    (ٖٗ)

ي عمى القافية "ابن الحاجب"   )بيروت   دار الكتب العممية(    (ٗٗ)  .ٜ٘ٔ/ٔاإلستربادي: قرح الًر

ــق ودراســة :أحمــد يوســف نجــاتي (٘ٗ) ــراء: معــاني القــررن   تحقي ــب المصــرية   ٔ ومحمــد عمــي النجــار   ط  الف ــاىرة   دار الكت م(   ٜ٘٘ٔ)الق
ٖ/ٜٛ. 

 .ٜٓ/ٗابن جني: الكتاب    (ٙٗ)

 .٘سورة القدر   رية  (ٚٗ)

 .ٖٜٔ/ٗٔابن سيده: ابو الحسن   المخصص  ذخاالر البتراث العربي   )بيروت   المكتب التجاري لمطباعة والتوزيع والنقر(    (ٛٗ)
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)معجـم لغـوي(   ترتيـب وتحقيـق وتعميـق الـدكتور :محمـد أبـو الفتـوح قـريف   )مكتبـة القـباب(   القسـم ابن خالويـو: لـيس فـي كـالم العـرب  (ٜٗ)
 .ٕٖاالول   

 .ٙٔ/ٔ)حيدر اباد الدكن   داالرة المعارف العثمانية(    ٔالصقمي: ابن القطاع   األفعال   ط  (ٓ٘)

 .ٖٜٔ/ٗٔابن سيده: م. ن    (ٔ٘)

 ابن منظور: م. ن    " اوا ". (ٕ٘)

 .ٜٓ/ٗ   ابن جني: الكتاب (ٖ٘)
 .ٗٛٔ – ٖٛٔ/ٔاإلستربادي: قرح القافية    (ٗ٘)

 .ٜٓ/ٗابن جني: م. ن    (٘٘)

 ابن منظور: م. ن   "دىن" و "قبر". (ٙ٘)
 .٘ٛٔ – ٗٛٔ/ٔاإلستراباذي: قرح القافية    (ٚ٘)
ت   )بيــرو  ٔ. ابــن الســراج: أبــو بكــر محمــد   األصــول فـــي النحــو   تحقيــق الدكتـــور :عبــد الحســين العتبــي   ط ٕٜ/ٗابــن جنــي: م. ن    (ٛ٘)

 .ٗٗٔ/ٖم(  ٜٚٛٔماسسة الرسالة لمطباعة والنقر والتوزيع   

 ابن منظور: م. ن   )طبخ(. (ٜ٘)

 .ٙٔسورة الكيف   رية  (ٓٙ)

 ابن منظور: م. ن   "رفق". (ٔٙ)

 .ٜ٘-ٜٗ/ٗالكتاب  (ٕٙ)

 . ٚٛ/ٔ  اإلستراباذي: قرح القافية    ٜٔ/ٗم. ن:  (ٖٙ)
 .ٔٔٔابن السكيت: م. ن    (ٗٙ)
 م. ن. (٘ٙ)
رسـالة ماجسـتير(    –م ٜٜٓٔد ابن سينا في ًوء عمم المغة الحديث   )جامعة بغـداد   كميـة اآلداب   البغدادي: كاظم   البحث الداللي عن (ٙٙ)

 .ٖ٘ص 
 .٘٘ٔ/ٕابن جني: الخصاالص    (ٚٙ)
 ابن منظور: م. ن )زعزع(. (ٛٙ)

 م. ن   )قعقع(. (ٜٙ)

 م. ن   )جرجر(. (ٓٚ)

 .ٗٔ/ٗابن جني: الكتاب    (ٔٚ)
 ابن منظور: م. ن   )جمز(. (ٕٚ)

 .ٗٔ/ٗابن جني: الكتاب    (ٖٚ)

 
 ة المصادر والمراجعقاالم 
 القررن الكريم. -
 م.ٜٜ٘ٔإحياء النحو / إبراىيم مصطفى / القاىرة / لجنة التأليف والترجمة /  -ٔ
/ دار المعارف /  ٔاصالح المنطق / ألبي يوسف يعقوب )أبن السكيت( / تحقيق احمد محمد قاكر وعبد السالم محمد ىارون / ط -ٕ

 م . ٜٙ٘ٔ

/ ماسسة الرسالة لمطباعة  ٕ/ تحقيق الدكتور عبد الحسين العتبي / ط  ٔ" ابن السراج " / ج  االصول في النحو / ألبي بكر محمد -ٖ
 / بيروت. ٜٚٛٔوالنقر والتوزيع / 

 / داالرة المعارف العثمانية / حيدر رباد الدكن. ٔاالفعال / البن القطاع الصقمي / ط  -ٗ
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 م .ٜ٘٘ٔ-ٜٓ٘ٔاىيم / القاىرة / انباه الرواة / عمي يوسف القفطي / تحقيق: محمد أبو الفًل إبر  -٘

 م.ٜٗ٘ٔااليًاح في عمل النحو / ألبي القاسم الزجاجي / تحقيق مازن المبارك / دار العروبة / القاىرة /  -ٙ

البحث الداللي عند ابن سينا في ًوء عمم المغة الحديث / رسالة ماجستير تقدم بيا كاظم البغدادي / إلى مجمس كمية اآلداب / جامعة  -ٚ
 م .ٜٜٓٔبغداد / 

/ دار  ٔالتبصرة والتذكرة / ألبي محمد عبد اهلل الصيمري / من نحاة القرن الرابع اليجري / تحقيق الدكتور فتحي احمد مصطفى / ط  -ٛ
 م .ٕٜٛٔالفكر / دمقق / 

 م .ٜٖٜٔالتطور النحوي لمغة العربية / سمسمة محاًرات القاىا في الجامعة المصرية االستاذ الكبير برجستراسر / لسنة  -ٜ

 التفسير الكبير / محمد بن عمر الفخر الرازي / المطبعة البيية . -ٓٔ

/ الناقر مكتبة التوحيد بدرب  ٔالتمويل في قرح الفصيل / ألبي سيل اليروّي / نقر وتعميق االستاذ محمد عبد المنعم خفاجي / ط  -ٔٔ
 م .ٜٜٗٔالجماميز / 

 انم قدوري حمد / ماسسة الرسالة .التمييد في عمم التجويد / البن الجزري / تحقيق الدكتور غ -ٕٔ

 م . ٖٕٓٓ/ دار عمار لمنقر والتوزيع /  ٔالدراسات الصوتية عند عمماء التجويد / الدكتور غانم قدوري حمد / ط  -ٖٔ

 م .ٜٜٙٔدراسة الصوت المغوي / د. أحمد مختار عمر / عالم الكتب /القاىرة /  -ٗٔ

 ي / مطبعة دار إحياء الكتب العربية .حاقية الخًري عمى قرح ابن عقيل / االستاذ محمد الخًر  -٘ٔ

 حاقية الصبان عمى قرح األقموني / محمد بن عمي الصبان / دار إحياء الكتب العربية / مطبعة عيسى الحمبي / مصر . -ٙٔ

عامة / مقروع النقر العربي المقترك / الييالة المصرية ال ٗالخصاالص / ألبي الفتوح عثمان ابن جني / تحقيق: محمد عمي النجار / ط  -ٚٔ
 م .ٜٜٓٔلمكتاب ودار القاون الثقافية العامة بغداد / 

 م .ٜ٘ٛٔ/ دار القمم / دمقق /  ٔسر صناعة اإلعراب / البن جني / تحقيق حسن ىنداوي / ط  -ٛٔ

ي الدين االستربادي / دار الكتب العممية / بيروت / لبنان . -ٜٔ ي عمى القافية "ابن الحاجب" / لًر  قرح الًر

ي االستربادي / تحقيق :محمد نور الحسن   ومحمد الزفاف   ومحمد محيي الدين عبد الحميد / دار قرح قافية ابن الحاجب  -ٕٓ / لمًر
 م .ٜ٘ٚٔالكتب العممية / بيروت / 

 م .ٜٗٙٔالفيرست / البن النديم / مكتبة الخياط / بيروت /  -ٕٔ

 . ٚر / ط في عمم المغة العام / الدكتور عمي عبد الواحد وافي / دار النيًة لمطباعة والنق -ٕٕ

 م .ٖٜٛٔ/ عالم الكتب / بيروت /  ٖكتاب سيبويو / ألبي بقر عمر بن عثمان / ط  -ٖٕ

 م .ٜٙ٘ٔلسان العرب / ألبي الفًل " أبن منظور" / دار صادر / بيروت /  -ٕٗ

 م .ٖٜٔٔالمغة العربية معناىا ومبناىا / الدكتور تمام حسان / الييالة المصرية العامة لمكتاب /  -ٕ٘

/ البن خالويو / ترتيب وتحقيق وتعميق / معجم لغوي / الدكتور محمد أبو الفتوح قريف / الناقر مكتبة القباب /  ليس في كالم العرب -ٕٙ
 القسم االول .

 م .ٜٔٛٔالمثمث / البن السيد البطميوسيَّ / تحقيق الدكتور صالح مجبل الفرطوسي / بغداد /  -ٕٚ

 / المكتب التجاري لمطباعة والتوزيع والنقر / بيروت .المخصص / ألبي الحسن "ابن سيده" / ذخاالر التراث العربي  -ٕٛ

 م .ٕٜٛٔ/ دار الثقافة لمنقر والتوزيع / القاىرة /  ٕمدخل الى عمم المغة /الدكتور محمود فتحي حجازي / ط  -ٜٕ

تب / بيروت / / عالم الك ٔمعاني القررن / لألخفش "أبي الحسن سعيد بن مسعدة" / دراسة وتحقيق الدكتور: عبد األمير الورد / ط  -ٖٓ
 م .ٜ٘ٛٔ

 م .ٜ٘٘ٔ/ مطبعة دار الكتب المصرية / القاىرة /  ٔط د يوسف نجاتي ومحمد عمي النجار /معاني القررن / لمفراء / تحقيق ودراسة: أحم -ٖٔ

 م .ٜٛٚٔ/ منقورات دار األفاق الجديدة / بيروت /  ٖالممتع في التصريف / البن عصفور االقبيمي / تحقيق :فخر الدين قباوة / ط  -ٕٖ

 م .ٜ٘ٚٔ/  ٔمن اسرار المغة / الدكتور إبراىيم أنيس / مطبعة االنجمو المصرية / ط  -ٖٖ
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المنصف / قرح اإلمام أبي الفتل عثمان بن جني / لكتاب التصريف لممازني / تحقيق إبراىيم مصطفى وعبد اهلل أمين / مطبعة البابي  -ٖٗ
 م .ٜٗ٘ٔالحمبي / مصر / 

/  ٔعبد اهلل السييمّي / تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعمي محمد معوض / دار الكتب العممية / ط  نتاج الفكر في النحو / ألبي قاسم -ٖ٘
 م .ٕٜٜٔ

 م .ٖٕٓٓالنحو والنحاة / خًر موسى محمد / عام الكاتب / بيروت /  -ٖٙ

 
 
                      
[Movement and its importance in significant morphological structure - according to a study on 
the use of language] 
 
Professor Aacanutor: Zbar Khadija al-Hamdani, an assistant professor: Dr. Alwan Nafi Bahloul] 
University of Baghdad / College of Education University of Tikrit / College of Education 
  ============================================== 
     Can not ignore the efforts of scientists of the ancient Arabs in their attempts to prove the 
relationship between the sounds of language and meaning, but we're fascinated Makedmoh off, 
especially what I came for reaping, and then attempts to deepen the students the idea. 
  , Then began serious attempts to study the change in the movements and their impact on 
meaning, especially in multiple reports in one house, or in a multi-faceted Aloarabah and their 
impact on meaning in our previous all that has to stop it grammatically, and to determine the 
impact of the movement in the sign structure of morphological trying in We discussed that this 
Nsgelha, and half of it, and analyze some of them after the luck of the beholder in some 
morphological structures Maithir student, especially in the semantic differences in the 
variations movement of one according to their uses of language. 
    The research seeks to indicate that after having identified the concept of movement, and its 
divisions to the scholars, and their functions in the speech from the process to facilitate the 
pronunciation, and speed the transition from character to another, passing through 
Bmudalloladtha different depending on the different derived in the range of material per k 
(Extract, and extract), as the fraction indicates on who has already, while the opening shows of 
the signed deed and so on in the rest of the derivatives up to the different meanings depending 
on the different movement in the structure of a single K (triangle ta in the word _ a slave), as 
opening sense of progress and movement, and broken slavery and the annexation collection of 
antique, a wine, did not stop On the movements of assets but Jaozha to the movements of the 
Sub-saying (those my food) sincerely break if you're an actor, and (those my food) Bahmam 
Kef annexation if you are in effect, as promised movements Aloarabah signs meanings, Valdm 
sign of effectiveness, and conquest sign Mufaulah, and breakage plus sign, and did not neglect 
in a statement that the efforts of ancient and modern scholars. 
     Then the research impact of the movement and change is sometimes in a sign of building 
morphological: it dealt with the balance of morphological and significance between the Vibrio 
and the hole it came in the form of: (potent) from private sources already triple where changed 
his movement of annexation to the opening (potent) Vtbdlt therefore significant, as added to 
denote the source nominal bringing the building transformed combines nominal and source 
after the indication on the source only, and then came to talk about the balance of 
morphological and significance between the slot and Kasra and Vibrio, particularly in the form 
of (name of the place and time), which achieved a record in every act of three open eye or 
package in the present tense, not the ailing first if the weight on (enabled), and triple the right 
one broken eye in the present tense or was an example of true the other if the weight (Newbie) 
has not been achieved measurement on all the acts triple where I heard the formula (Activated) 
in words and measurement conquest of the (early) and others, and there are words came on 
(activated) and the measurement open to: (cemetery), and we note in all of the measurement of 
conquest, and that these risks in changing the movement of the structure of the word conquest 
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which is the measurement to fracture or annexation may is its meaning, as is proven that this 
change was not arbitrary, but is of great importance in the change is significant Construction 
was conquest means (generally) the general location, and broken: it gained the privacy of 
certain since become a calling a particular location is constrained so, and annexation 
reference to the places and blood to get the act . then building morphological between the 
fragment and the slot and Vibrio, particularly in the name of the machine: (Mifal, enabled, 
disabled) to: broom when he heard a broom indicates annexation to denote nominal since 
become the name of the vessel kohl, not what Icthal it, and so on for the rest of the words, then 
try looking at the end of say that the record indicate similar movements in the building one 
about (Fllh) while he was on (a day of bis), as indicated by the repetition, and that the meaning 
of repetition has come to these sources through the composition of two syllables, Valmokta 
first indication to the sound, followed by another from the second section, then building 
morphological between fragment and the hole, especially between the formula (effective) and 
(effective) and they said (sign and significance), as indicated conquest to sign the check at the 
man while he break not to choose him, then sealing the Find symmetry in the form of (for) in 
the sources to indicate on speed, as well as the attributes in terms of one to: Alepeshky and 
Aljmzy, then what happened from the symmetry in the formula (Flan) to denote the turbulence 
and volatility and think that this evidence singled out in this format to follow three movements 
in the formula which is the slot (Flan); because the turmoil and volatility have movement 
tracking movement. These are some compact models and research a lot. 
   In its conclusion the results of your search history as well as from those in the inside, and 
most important is that the transition from movement to another in the building itself is intended 
to speak, as it becomes the task of building a new connotation is significantly different from 
the first take significant scope to speak, according to its general use. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


