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ىشُكرٌ و تَقدِيرٌ

ًىٌ انذزُ ّمجذم انزٌثذخ     سفْغ انذسجبد، انذػٌاد،ْت جم، ًذ هلل انزُ ثنؼًزو رزى انصبحلبداحل

ًصذهَ اهلل ػهذَ عذْذَب ،ًذذ، انذن        ،ًينضّل آّذبد  سافغ انغًبًاد، ػٍ ػجبده ًّؼفٌ ػٍ انغْئبد،

نَب َّشْكُشُ انهَّوَ يٍَْ نَب َّشْذكُشُ  ) :-صَهََّ انهَّو ػَهَْْوِ ًَعَهَّىَ -ايزثبالً نمٌنو ً. ، ًػهَ آنو ًصحجو ًعهىاأليِ

اجلًْم ألىهو، ًاػرتافبً يين ألىم انفعم ثفعهيى، فذئَين ترٌجذو يضّذم انشذكش      ًيٍ ثبة سدّ .(1) (اننَّبطَ

انذذذوزٌس ت ذذذ تثذذٌ دنذذٌ ػهذذَ س بثذذخ صذذذسه، ًػهذذَ يذذب  ًانؼشفذذبٌ ًانزمذذذّش ألعذذزبرُ ًيؼهًذذِ انفبظذذم 

 ػهذِّ  ب خبذمَ ًذ املزبثؼذخ، ف نمِ يًْم اإلششاف ًنطْف ػيٍ وشو انشػبّخ ً غٍ اإلسشبد، فطٌّق  وتًالَْ

إىل اننٌس هبزا انشكم، فكذبٌ َؼذى املشثّذِ، ًَؼذى املششذذ،       ذ،  زَ خشجمبب ّمٌّو اػٌجبج ىزه انشعبنخ

 خري. فجضاه اهلل ػين ومَّ

ب ػهذِّ مبنبلشذخ   هزٍّ ركشّيذ انبلشخ، نػعٌُ جلنخ امل نيفبظهانزبرٍّ ترٌجّو ثبنشكش اجلضّم إىل األعً

ًرشفذغ يذٍ    ،ىذزه انشعذبنخ   رغذين تٌ  انذ  يذٍ شذ  ب    املهحٌظذبد ًإثذذا    ،ػنذب  لشا اذب   ًحتًّذ   ىزه انشعبنخ،

 اهلل ػين وم خري. بفجضامه خبنذ ثين دًيِ، ًانذوزٌس ،ػجذ انكشّى جمبىذ انذوزٌسنألعزبر  ،انؼهًّْخ بلًْزي

                                                 

تحقيػؽ: شػعيب األرنػؤكط  ،سنن أبي داود ق(،ِٕٓ)تأبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني ،األزدمينظر: (ُ) 
 .ُٖٖ، صٕج (ُُْٖ، حديث رقـ )ََِٗط  دمشؽ، ،دار الرسالة العالمٌية كآخريف،



 د

 

 داءإه
حزاغ   ورافقغ  ُعتامهاغا ك اغ     إىل والديّ اللذيو ربياىي صغرياا  واتنييغا بغي اغ،اا       

     مو حياتي.وسكي

إىل سوجغغا الغغا تيّغغسب ب اسغغ،ا  الزاحغغ  و لغغيت الرلغغل  والغغا يغغكزب تلغغ  حعلغغى ا يغغا   

 وصربب تل  مزّتا.

مغو  إىل ولديّ: الىليد  وجي   جرلهنا اهلل مو ابيغا  اريغا والاغراُ   واسغسل  اه يكىىغا        

 جلها.حيققا الرياي  الا خعلقا مو ا واه آميىا بزهبل  الذيو فني ال

 . تي الذيو مل ي،خلىا تليّ بالدتا إىل إخىاىي واخىا

  .خاص  ختصص اللري  واليحى –و ل،  الدراساب الرليا   تام الدراساب الرليا   ىل سمالئي  ل، إ 

 إىل ا  مو ل  فض  تليّ.  

  ُاتيغغغا  ا غغغىىل تغغغش وجغغغ  اه زرغغغ   لغغغ  ك ميغغغشاه   ل مجيرغغغا  اتغغغدي يغغغز    غغغي إلغغغيك

 إى  جىاُ ازيل. ؛ ب  ا النني حاياتي  واه ييفع
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ىملخصىالردالة
و الًقػػراتات جيػػيغ البًديمػػة فػي تك الٌميىًجػٌي كالصػػ لتبػػايفا الفنجػاف، خالػػد "جمػػاؿ عبػد الناصػػر".

ػػٍكت ع ماجسػػتير، جامعػػة  ، رسػػالةجٌنػػيٍحتسىػػًب نبػػف المي  غػػة المعاصػػر فػػي كتػػابالمٌ  ٍمػػـالٌشػػاذ ة فػػي ءى

 دلك(. د.أحمد أبك ، )المشرؼ:ـَُِٕ رمكؾ،الي

صػكتٌية كالصػرفٌية المنسػكبة إلػى ليجاتيػا فػي استقصػات الظػكاىر ال ىذه الدراسة إلى تىدف

 .كتاب "المحتسب" التي تمٌثؿ لغات العرب، كذلؾ في ةالقراتات الشاذٌ 

صػطمحاتيا الرديفػة، مكالميجػة"، ك سػعت فػي جانبيػا النظػرٌم، إلػى الحػديث عػف "المغػة كمػا  

"لحػػػػف"د فقػػػػد "ليجػػػػة" ك"لغػػػػة" ك اتاسػػػػتخدمكا مصػػػػطمح كاسػػػػتعمانتيا، مكٌءػػػػحة أف العممػػػػات حػػػػيف

 المغة.مف د أم أف الميجة فرع الميجةعف ىا كلـ يفصمك بالمغة،  اكصفكى

ت فػي ءػك كبٌيف الباحث كذلؾ مصػطمحي "التبػايف الميجػي" ك"الصػيغ البديمػة )انختيارٌيػة(" 

جٌيػػػة يعيرفػػػت كػػػا منيمػػػا بصػػػفات ل ،مكءػػػحا أٌف التبػػػايف يكػػػكف بػػػيف ليجتػػػيفعمػػػـ المغػػػة الحػػػديث، 

تبػايف  يفيػ د، أمػا الصػيغ البديمػةنيا ما سٌميت باسـ قبيمة قائميػامك  ،نمازت بيا عف غيرىاخاصة ا

ا حػداىإ ، يمكػف لممػتكٌمـ أف يتخٌيػرمػا لغػةو خاصػة فػي  لغكٌيػة الكاحدةد أم أنيػا اسػتعمانت المغةفي 

 .فيقٌكييا عمى أختيا

ػػػا أصػػػب  د إذ البديمػػػة، أٌف التبػػػايف الميجػػػٌي فػػػرع مػػػف الصػػػيغ كقػػػد أثبػػػت الباحػػػث التبػػػايف متاحن

 دائػرة فالتبػايف ،أف يتخٌير في لفظػةو مػا، بػيف ليجتػيففي العصر الحديث لممتكمميف، يستطيع المتكمـ 

عميو في العصػر الحػديث صػيغا اختيارٌيػة  ئرة الكمٌيةد فكؿ تبايف ليجٌي يمكف أف يطمؽامف الد فرعية

 كن عكس.

الفػكارؽ الميجيػة كالمغػات المسػتمٌدة مػف  ببيػاف ،التطبيقػيٌ  جانبػو فػي البحػث، ىػذا كيءػطمع

 شاٌذة الكاردة في كتاب "المحتسب".ال القراتات
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المػػنيا الكصػػفي التحميمػػٌي فػػي ىػػذه الدراسػػة، مػػف خػػاؿ كءػػع القػػراتة الشػػٌاذة  اعتمػػد الباحػػث

الشػاىد القرآنػي مػف  ذكرتد حيث التبايف الميجي كالصيغ البديمةب كتحميميا لبياف التكجييات المتصمة

مفٌرقػا بينيمػا، ثػـ  ،كلغاتيػا العرب ميجاتبأىـ القراتات القرآنية المتصمة عرءت كتاب "المحتسب" ك 

 .كالصيغ البديمةالتبايف الميجي يا ءمف مصطمحي تقدمت أىـ اآلرات التي كردت في المسألة كصنف
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ىباللغةىاإلنجلوزّوةىملخصىالردالة


Khaled Jamal Abd-Alnaser Funjan" Dialect Variation and Alternative 

forms regarding to the modern linguistics in Al-Muhtaseb for ibn jinni _ 

MA Thesis – yarmouk University 2017 (Supervisor: Dr.Ahmad Au Dalo ). 

This study aimed to investigate the phonological and morphological 

phenomenon that attributed to its dialects which represent the languages of 

Arabs in Almuhtaseb. In its theoretical part, the thesis sought to talk about 

"language and dialect", its synonyms, and its uses Explaining that when 

scholars "linguists" used  terms "dialect ', "language" and "tone "; they 

described them all as a language, and they  did not separate them  from the 

dialect. ; Ie, the dialect is a branch of the language. The researcher also 

explained the meaning of the  terms "variance of the dialectic" and 

"alternative forms (optional)" in the light of modern linguistics, as well as 

he explained that the variation is being  between two dialects that each of 

them has its own features that  distinguish it from other dialects and some 

of dialects named as the name of its tribe.But altarnative forms is avairation 

of one language ,ie it is a special linguistics uses in one language that the 

speaker can choose one of them and make it stronger than the another one . 

The researcher proved in his study that the dialect variation is a branch of 

optional forms, the dialect variation became available for all, nowadays a 

speaker can choose between two dialects to utter certain word .in modern 

linguistics each dialect variation can be called optional forms not the 

opposite. In the imprical part the researcher investigate the dialects 

differences and the languages from the irregular recitations  in'Almuhtaseb' 

for ibin jinni . 

The researcher followed the analytical describtive approach in this study by 

analyzing the irregular recitations to illustrate  thes related to dialect 



 ن

 

variation and altarnative forms "optional" by mentioning  the Quraanic 

Verses in Almuhtaseb and it shows the most important Quraan Recitations 

that related to Arabs' languages and dialects and he Separated them, and 

then he presented the most important views contained in the matter and 

classified in the terms of dialect variation  and alternative forms.     
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ىالمقدمة
 

الػػػذم ، لحمػػػد ل الممػػػؾ المعبػػػكد.. ذم العطػػػات كالمػػػف كالجػػػكد.. كاىػػػب الحيػػػاة كخػػػالؽ الكجػػػكدا

 ،الميتدفيك ييده ال مف ، كالمائكة كأكلك العمـ عمى ذلؾ شيكد ،اتصؼ بالصمدية كتفرد بالكحدانية

  .وػػكرسكلي عبده محمدنا  أفٌ ك أف ن إلو إن ال كحده ن شريؾ لو،  كأشيد، ا ىادم لوكمف يءمؿ ف

عمى مف ن نبي بعده، سيد األكليف كاآلخريف، الرحمة المرسمة إلى العالميف،  الصاة كالساـك 

 دبعد أما كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كمف تبعو كسار عمى ىديو إلى يـك الديف.

ات تصنيفكءع كما تحتاج إلى  ،كتنظيـ ترتيب ةالدركس المغكٌية تحتاج إلى إعاد بعض فثمة

  .ة ما كاف منيا في الميجات العربٌيةصخا دكتبكيب ليا

نيـ لـ يفصمكا بينيا إاد حيث دقيق تعريفا يقدمكا ليالـ  قديما مف كتبكا في الميجات أفٌ  ياحظك 

كبعض األمكر التي  اتلمفيـك الميجالتصكرات الغامءة البحث إلى  كشؼ  عمد ،. ليذاكبيف المغة

 .مغةالتجعؿ الميجة ترتقي إلى درجة 

ىػػػي إنيػػػا لغػػػة  كمػػػا : كنقػػػكؿ عػػػف أخػػػرل ،إنيػػػا ليجػػػة :فمػػػاذا نعنػػػي عنػػػدما نقػػػكؿ عػػػف لغػػػة مػػػا

 مرتبة المغة  إلى تنتقؿالميجة  تجعؿالمعايير التي 

 ؿ كاشػػػػؼمفٌصػػػػلعربيػػػػة القديمػػػػة ن يكػػػػاد يظفػػػػر بتعريػػػػؼ ا اتالميجػػػػ فػػػػي بحػػػػكر الخػػػػائضإف 

ءػمف  كثير منيان نعثر عمى مدخؿ "ؿ.ق.ج" في  نكاد د إذ إننايفصمو عف المغة مصطم  الميجةل

ادفػػة لكممػػة "المغػػة" أك بعػػض اآلرات التػػي تءػػع كممػػة "الٌميجػػة" مر  مػػف ن تخمػػك اإن أنيػػ ،مفيػػـك المغػػة

أف  كمػػا ،كممػػة لغػػة أك لسػػاف بمعنػػى ليجػػة ركف عػػفعٌبػػيي العممػػات القػػدامى كػػانكا  فٌ ما أين ٌسػػ ،"المسػػاف"

  . كاعتادىا كنشأ عمييا ،التي جبؿ عمييا كانت تعني لغة اإلنساف المغة
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كىي تتمٌيػز  ،يسٌمى ليجات مف المغةما يتفرع  فكؿ ،مف الميجة المغة كالمساف أعـ كأشمؿإذف،      

 سائر أخكاتيا. مف ممٌيزةن  تجعميا بخصائص كصفات خاصة،

بعض األلفاظ التي تدؿ  تكما ظير  ،إن أنو قد شاع في استعماؿ القدمات مصطم  " المغة"       

غيػرىـ، لغػة قػكـ، كثيػر العػرب"  ،بعػض العػرب ،مف العرب ،لغتاف ،"لغة :مثؿ ،عمى لغات العرب

 أك ما أشبو ذلؾ مف األلفاظ التي تشير بطريقة ما إلى ككف ذلؾ تبايننا ليجيًّا. 

المسػألة مػف قبيػؿ التبػايف الميجػي أك  عػف بالظاىر الكاشػؼكقد جاتت ىذه الدراسة لتأخذ 

 في لغات العرب في ءكت القراتات الشاٌذة. الصيغ البديمةما اصطم  عميو البحث 

 البديمػةلمكءػكع الصػيغ  غيػاب الدراسػة العممٌيػة كالذم استدعاني لمكقكؼ عمى ىذه القءية،

ًدنلٌيػة فػي الد فينػاؾ دراسػات حديثػة تناكلػت الجكانػب الصػكتٌية ك كدراستيا بمعزؿ عػف التبػايف الميجػي

"التكجيػػػو ك (ُ)"جٌنػػػيكالدنليػػػة فػػػي كتػػػاب المحتسػػػب نبػػػف كتػػػاب المحسػػػب مثػػػؿ " القءػػػايا الصػػػكتٌية 

لكٌنيػػا لػػـ تتنػػاكؿ الشػػكاىد مػػف  (ِ)"ٌشػػاٌذة فػػي كتػػاب المحتسػػب نبػػف جٌنػػيالنحػػكم لمقػػراتات القرآنٌيػػة ال

 يا عمى النحك اآلتي:جكانبً  ظيـ أىـً ة لتنمنظكر ليجٌي، فجات البحث في دراسة مستقم

 ، تمييما خاتمة كفييا أىـ نتائا البحث.مقدمة كفصميفتءمنت ىذه الدراسة 

جػاتت الرسػالة  ككقد تءمنت المقدمة التعريػؼ بمكءػكع الرسػالة كأىػدافيا كخطػة الدراسػة، 

تحػدث ك في فصميف: عالا الفصؿ األكؿ ما كرد مف تعريفات عف الميجة كالمغة بيف القديـ كالحػديث 

 ".البديمة"الصيغ  الحديثفي العصر  وم  عميطعف التبايف الميجي كما اص

                                                 

، رسػالة جنةـيالقضايا الصـوتيةة والدلليـة فـي بتـاب المحتسـب لبـن ، ـََُِ، عثماف، انتصار عثماف ابراىيـ (ُ)
 .السكدافدكتكراه، كمية المغة العربٌية، جامعة أـ الدرماف، 

 جنةـيالتوجيو النحوي للقراءات القرآنيةة الشةاذةة في بتاب المحتسب لبن ، ََِٗالحسناكم، غانـ كامؿ سػعكد، (ِ)
 .، كمية المغة العربٌية، جامعة الككفة، العراؽرسالة دبتوراه



1 

 

أكليما تناكؿ إثبات الفركؽ الميجية بيف الصػيغ البديمػة  :في مبحثيف فجاتأما الفصؿ الثاني 

إثبػػات الفػػركؽ الميجيػػة بػػيف الصػػيغ البديمػػة ا مػػكثانيي ،فػػي بعػػض الجكانػػب الصػػكتٌيةكالتبػػايف الميجػػي 

كقػػد اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى كتػػاب "المحتسػػب" نبػػف  .فػػي بعػػض الجكانػػب الصػػرفيةكالتبػػايف الميجػػي 

 عرءت فييا أىـ النتائا كالتكصيات.، كانتيت بخاتمة جٌني

البحػثد لمػا مػدار  اليككنػ التبػايف الميجػي كالصػيغ البديمػة كقد كقع انختيػار عمػى مكءػكع

 صػفٌيةك  ليما مف أىمٌية، ميتٌبعنا طريقة العممات المحدثيف في رصد الميجات القديمة كدراستيا دراسػة

كتػػاب "المحتسػػب" نبػػف  كمػػا اختػػرت .لبديمػػةكالصػػيغ ا المغػػاتأكجػػو انخػػتاؼ بػػيف  كتتٌبػػعتحميمٌيػػة، 

كييعػٌد  ،الذم تدكر معظـ أبكابو حكؿ القػراتات الشػاٌذة التػي تمثٌػؿ ليجػات العػرب ىػ(،ِّٗ)ت جٌني

 . ٌية القديمة ليككف أنمكذجا لمبحثىذا الكتاب مف أنفس الكتب العرب

ف أخطػأت فمػف نفسػي ، المكفػؽ ال، فإف أصػبت فيما قٌدمت، فالكماؿ ل كن أدعي الكماؿ كا 

   .كالشيطاف، كال أعمـ
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 للغة والليجة.ا


 .اللغة والليجةبين  المبحث األول:


"لمغػػة"  فػػي حػػيف كانػػت تعريفػػاتيـلمفيػػـك الميجػػة،  دقيػػؽو  تعريػػؼو  فػػي كءػػعً  اختمػػؼ العممػػات

مػػف  تعريػػؼ "المغػػة" بػػيف المغػػة كانصػػطاح فػػيا. فػػا نكػػاد نجػػد فرقػػا ن خػػاؼ فييػػكاءػػحة كجمٌيػػة 

لغػا فػاف عػف الصػكاب كعػف الطريػؽ إذا فػي التيػذيب:  :وقكلػبيعرفيا ابف منظكر، ف .حيث المعنى

ػػ: اٍبػػفي األىعرابػي قػػاؿمػاؿ عنػػو،  ىػػؤنت تكممػػكا بكػػاـ مػالكا فيػػو عػػف لغػػة  ذت مػػف ىػذا، ألفٌ كالمغػػة أخي

 .(ُ)"ىؤنت اآلخريف

 ،تكم مػػت يا فيػػي فيٍعمػػة مػػف لىغىػػٍكت أمٍ ا تىٍصػػريفي كأٌمػ": فػػي ذلػػؾ ق(ِّٗ)جٌنػػيكمػا يقػػكؿ ابػػف 

. كفري ككػػرات ككيػػ، ليغػػاته كليغيػػكف :ككيػػرىة كقيمىػػة كثيبىػػة، كٌميػػا نماتيػػا كاكات. كقػػالكا فييػػا ،ةك ٍغػػكأصػػميا لي 

 :قاؿ غا[]كمصدره الم   يىٍمغىى إذا ىىذىل، كقيؿ منيا لىًغيى 

ًجياو كيظ ـً  أسرابً  ب  رى كى  فىًث الت كىمُّـً ** عف الم   ِحى   غا كىرى

ذىا  ﴿تعالى:  ال غك، قاؿككذلؾ الم   كا ًبالم  كىا  كا ًكرىامنامىرُّ أم بالباطؿ، كفي الحديث: مف قػاؿ  (ّ)﴾غك مىرُّ

ٍو فقد لىغىا :في الجمعة   "(ٓ).. أم تكم ـْصى

 

                                                 

، ابف منظكر،ينظر:   (ُ)   ، مادةّط بيركت، ، دار صادر،لسان العربىػ(، ُُٕ)ت أبك الفءؿ، محمد بف مكـر
، تحقيؽ: مجدم فتحي السيد، القاموس المحيطق(، ُٕٖكينظر: الفيركز أبادم، محمد بف يعقكب )ت: .(لغا)

 )د.ط(، )د.ت( مادة )لغا(. المكتبة الكقفية، القاىرة
 .جمع كاظـ كىك السككت  (ِ)
 .ِٕسكرة الفرقاف، آية  (ّ)
  ) ِٕٔ \ ُركاه أبك داكد كغيره كحكـ عميو األلباني بالءعؼ كما في ءعيؼ سنف أبي داكد )  ْ))
، دار الشػؤكف الثقافٌيػة العامػة، تحقيػؽ محمػد عمػي النجػار، الخصـاص ىػػ(، ِّٗ، أبك الفت  عثماف )تجٌنيبف ا (ٓ)

  .ّْ، صُج (،د.تبغداد، )
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 .(ُ)يىٍمغىى مف باب رىًءي إذا لًيا بالكاـ، كقيؿ مف لىغىى يىٍمغىى المغةي مف لىًغي كيقاؿ:

الخػػػركج عػػػف ، يجػػد أٌنيمػػػا يتفقػػػاف فػػػي المعنػػى، فالمغػػػة ىػػػي التعػػػريفيف السػػػابقيفالمػػدقؽ  فػػػي 

 االمػػألكؼد أم مػػالكا عػػف الصػػكاب، كقػػكؿ الرسػػكؿ صػػمى ال عميػػو كسػػمـ:" فقػػد لغػػاد أم تكمٌػػـ، كىػػذ

 خركج عف المألكؼد أم عدـ الكاـ. 

أصكاته "بأنيا  المغة الخصائص كتابو في جٌنيابف يعرؼ فأما مف الناحية انصطاحٌية، 

 "يعب ر بيا كؿُّ قكـ عف أغراءيـ
.
أك  ،أف" المغػة: ميػؿ قػـك بكاميػـ عػف قػـك آخػريفإءػافة إلػى (ِ)

كذلػؾ  أك النطػؽ، أك فػي نػكع الصػياغة التػي تصػاغ بيػا المفػردات، ،أنيا عدكؿ في أسػمكب الكػاـ

 .(ّ)في قـك عف قـك آخريف، أك في بيئة عف بيئة أخرل مغايرة ليا"

لتػي ليغة اإلنساف اأك طرفو. ك  ،" الم ٍيجة ىي المسافىػ(ُُٕ)تكفي الميجة يقكؿ ابف منظكر

بًػػؿ عمييػػا  طريقػػة مػػف طػػرؽ األدات فػػي ، ك : فػػاف فصػػي  الم ٍيجػػة، كصػػادؽ الميجػػة. يقػػاؿفاعتادىػػاجي

ػا: .(ْ)"المغة : الكػاـ المصػطم  عميػو بػيف كػؿ كقيػؿ ،" مػا جػرل عمػى لسػاف كػؿ قػكـ كقيؿ عنيا أيءن

 بيا. يعبر عف حاجاتو، فيي ما اعتاد عميو اإلنساف مف عادات نطقية متفؽ عمييا، (ٓ)"قبيمة

                                                 

المعجـــم ، كمحمػػػد النجػػػار، كأحمػػػد الزيػػػات، كحامػػػد عبػػػد القػػػادرة، إبػػػراىيـ مصػػػطفى، مجمػػػع المغػػػة العربٌيػػػينظػػػر:  (ُ)
 ، مادة )لغا(القاىرة ،، دار الدعكةالوسيط

  .ّْ، صُج المصدر نفسو (ِ)
، تحقيػؽ: مجػدم فتحػي السػيد، المكتبػة الكقفيػة، القـاموس المحـيطق(:ُٕٖالفيركز أبادم، محمد بف يعقكب)ت: (ّ)

معجم الفصيح من ليجـات العربيـة ومـا وافـق جمراف، محمد أديب، مادة )لغا(. كينظر: )د.ط(، )د.ت( القاىرة
 .ُٓـ، صَََِ، الرياض، مكتبة العبيكاف، ُط. منيا القراءات القرآنية

، القػػاىرة: دار الػػدعكة، المعجــم الوســيطمجمػػع المغػػة العربٌيػػة، ينظػػر: . مػػادة) لغػػا( ،لســان العــرب ابػػف منظػػكر، (ْ)
مــــن جــــوىرة تــــاج العــــروس ىػػػػػ( َُِٓ)د.ط(، )د.ت( مػػػػادة ) لغػػػػا(. كينظػػػػر: الزبيػػػػدم، محمػػػػد مرتءػػػػى)ت:

 ، دار اليداية،)د.ط(،)د.ت( مادة)لغا(.القاموس
، معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة ،البلياتق(، َُْٗالكفكم، أبك البقات أيكب بف مكسى الحسيني) ت (ٓ)

، ُٖٗٗ ،ِ ط بيػركت، ،لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع ، مؤسسػة الرسػالةعدناف دركيشك، كمحمػد المصػرمتحقيؽ: 
 .ٕٔٗص

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
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نيػـ كءػعكا إ إذد بشكؿ دقيػؽ ربٌية لـ تفصؿ بيف المغة كالميجةالعكالكتب كبذلؾ فإف المعاجـ        

لغػة أىػؿ  :فيقكلكف ،عمى الميجة "المغة". كما أطمقكا اسـ المسافلميجة ءمف مفيـك المغة أك مفيكـ ا

كىػك مػا  ،الميجيػة بػيف القبائػؿ بأنيػا لغػات ؽر الفػكا. ككػانكا ينعتػكف تكلغػة طػي ،كلغػة ىػذيؿ ،الحجاز

 .الصيغ البديمةة بالحديث الدراساتفي  (ُ)يمكف تسميتو

أٌف مػف الءػركرة التفرقػة بػيف  أمثاؿ ابراىيـ أنيس، يرل بعض المغكييفكفي العصر الحديث 

المغػػة كالميجػػة، كفػػي رأييػػـ أف المغػػة ىػػي لغػػة الكتابػػة، كأف الميجػػة ىػػي لغػػة التخاطػػب، كلغػػة الكػػاـ، 

 فصػؿالفػا يشػكيؿ عمػى المػرت  ،بػيف الميجػة كالمغػة ةفرقػتمكل .(ِ)كلغة الحديث في حياة النػاس اليكمٌيػة

كىػي المغػة التػي نشػأ  ،اصػكرة مػف صػكرىلدة مف المغػة ك إذ إف الميجة مك   دالعاـ اميفي مفيكم بينيما

 ،المغة ىي الميجػة أك المسػافأٌف كالتي تمثؿ ىكيتو، إن أننا نجد في المعاجـ القديمة  ،عمييا اإلنساف

فقػد يجػد الباحػػث  ،لكػؿ منيمػػالخػاص المفيػػـك افػي أمػا . ـأصػكات يعبػر بيػػا القػـك عػف حاجػػاتي كىػي

مكلٌػػدة مػػف لغتيػػا األـ التػػي كانػػت فػػي يػػكـ مػػف األيػػاـ ليجػػة  فكػػؿ ليجػػةد ينيمػػافػػي التفرقػػة ب صػػعكبة

 .صعكبةأكثر مما جعؿ أمر الفصؿ بينيما  استقٌمت عنيا لظركؼ سياسية أك اجتماعٌية،

الخػػط الفاصػػؿ بػػيف المغػػة كالميجػػة يصػػعب فػػي  إفٌ "  :إذ يقػػكؿ دمػػاريك بػػام هيؤكػػد كىػػذا مػػا

نو مف المشاىد أف إإذ  دؾ يعرض فقط جزتا مف اإلجابةغالب األحياف تتبعو كرسمو. التفاىـ المشتر 

اإليطالية ) :مثؿ رسميتيف ذكاتي أصؿ كاحد انتصاؿ بيف أبنات مجمكعتيف يتكممكف لغتيف مشتركتيف

 .(ّ)"ليجتيف تنتسباف إلى لغة رسمية كاحدةقد يككف أسيؿ منو بيف أبنات  (كاإلسبانية

                                                 

 دار الكتاب الثقافي،، القراءات القرآنيةة رؤى لغويةة معاصرة، عبابنة يحيى عطيةكرد ىذا المصطم  في كتاب  (ُ)
 .َُِّإربد،

 .ٕ، ص(د.ت)، (د.ف)، (د.ـ)، ىذيلمن لغات العرب لغة نظر: الطيب، عبد الجكاد، ي (ِ)
 .ُُِ، ص ُّٖٗ، ترجمة أحمد مختار عمر، عالـ الكتب، القاىرة، ةأسس علم اللغ، ماريك ،بام (ّ)



5 

 

إن أف الميجػة  ،ىاالتي اعتادك  ميجةالب كيتحدث ،يكتب بمغة منيـ مف كاف ،العربيبدكا أٌف ف

عمػة طمبػا  قد أبدلكا اليمزة يػات لغيػر"ف باب التخفيؼ كالتسييؿمف لعٌؿ ذلؾ ك  ،صمة كطيدة بمغتيـ الي

، (ُ)" "كفػػي "بػػدأت": "بػػديت" كفػػي "تكءػػأت": "تكءػػيتلمتخفيػػؼ، كذلػػؾ قػػكليـ فػػي "قػػرأت": "قريػػت" 

بػنفس  كتتحػدث تكتػب كانػت قبائػؿال مػف كثيػركمنيـ مف كػاف يكتػب بػنفس المغػة التػي يتحػٌدث بيػا، ف

القبائؿ أم أٌف  دتشابوك اختاؼ  ىي عاقة الميجة كاتصاليا بمغتيا األـالعاقة بيف يظير أٌف  المغة،

 أمػػا إذا خػػا ،مشػػتركةالمغػػة الب فػػي الخطػػب كالمحافػػؿ تػػتكمـ كانػػتالقػػرف الرابػػع اليجػػرم  فػػيالعربيػػة 

ن يختمػؼ الحػاؿ  كبػالمنطؽ نفسػو، .الخاصة كىذا ىك انختاؼ ـبميجاتي كا فيما بينيـتحٌدثف أفرادىا

ػ -شرائحناعمى اختاؼ  -فنحف دفي عصرنا الحاءر المغػة بتحػدثنا  إذا ن سػٌيما ايفيـ بعءنا بعءن

 فنتحػػدث إلػػى بيئاتنػػا الخاصػػةخمكنػػا  أذا أمػػاك  ،فػػي الخطػػب كالمحافػػؿ كىػػي لغػػة التخاطػػب ،المشػػتركة

 ،قػػديما كحػػػديثابعػػض القبائػػػؿ  فيتمثٌػػؿ فػػػي أفٌ  أمػػػا التشػػابو .المكلٌػػػدة مػػف نفػػػس المغػػة العاميػػة الميجػػةب

 .مشتركةمغة الب افيما بيني تتكمـ أنياحافظت عمى لغاتياد مف خاؿ 

ن أ ،و العرب قديماتكلاتد ،كاف سائدا آنذاؾ آخرى  امصطمحلمغة  فٌ إف ،ما سبؽإلى  باإلءافة

 ،ـ" المساف جارحة الكا: ىػ(ُُٕ)تفيذكر ابف منظكر فييا أقكاؿ:مدخؿ كممة لساف ك  كىك "المساف"

د قاؿ أعشى باىمةكقد يكنى بيا عف الكم  :مة فيؤنث حينئذو

ري     ًإن ي أىتىٍتني لسافه ن أيسىرُّ بيا                  ٍمكى ن عىجىبه منيا كن سىخى مف عى
(ِ)   

 : د كمثموالمساف ىنا الرسالة كالمقالة :ابف برم قاؿ

 (ّ) كيٍر ػػػػػػػػػػػػٍكؿو ني ػػػػػػػػػػػػػػيا بىٍعد قػػػػػػػػػاديثي ػػػػػػػػأىح   ي عاًمرو ػػػػػػػػػػػبن افي ػػػػػػػػػػػػػػػػأىتىٍتني لس                

                                                 

 .ٗٔ، صُ، تحقيؽ حسف ىنداكم، د.ـ، د.ف، الجزت(، سر صناعة اإلعرابىػِّٗ)ت ابف جٌني (ُ)
 .مادة ) لسف(، لسان العربنظر: ابف منظكر، ي (ِ)
ق ش األكبر عمرك بف سعد،  (ّ) ، ُٖٗٗ، ُ طدار صادر، بيركت،  تحقيؽ كاريف صادر، ،ديوان المرقشينالميرى

 .ّٓص

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12988
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12988
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 :قاؿ الحطيئة ،كقد ييذىك ر عمى معنى الكاـ :قاؿ

ٍكـً ٍكًؼ ػي جى ػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػمىٍيتى بأىنػػػػػػػف      نىًدٍمتي عمى لسافو فاتى ًمن ي                  (ُ) عى

: المػػػتكٌمـ كلسػػػاف القػػػكـ و الرسػػػالة كالٌمٍسػػػفي الكػػػاـ كالمغػػػة.ٌنػػػ: إمعنػػػى لمسػػػاف، فقػػػد قػػػاؿ غيػػػركمػػػا أكرد 

 .(ِ)"عنيـ

كيظيػػر أف العػػرب القػػدمات فػػي العصػػكر الجاىمٌيػػة كصػػدر اإلسػػاـ لػػـ " :يقػػكؿ إبػػراىيـ أنػػيس

مػػا كرد فػػي قكلػػو ببكقػػد اسػػتأنس  .(ّ)" يككنػػكا يعبػػركف عٌمػػا نسػػميو نحػػف "بالمغػػة " إن بكممػػة " المسػػاف"

قكلػػو تعػػالى: . منيػػا معنػػى المغػػة، فقػػد كردت ثمػػاني مػػراتالقػػرآف الكػػريـ مػػف اسػػتعماؿ كممػػة " لسػػاف" ب

ن وي لىتىنزيػؿي رىب  اٍلعىػالىًميفى ﴿ كحي األًمػيفي  كىاً  ٍنػًذًريفى  نػزؿى بًػًو الػرُّ مىػى قىٍمبًػؾى ًلتىكيػكفى ًمػفى اٍلمي ًبًمسىػافو  عى

بًػػي بًػػيم مي ، "لسػػافأك " كممػػة " لغػػة "بمعنػػى " ليجػػة " كاماسػػتعمالعممػػات القػػدامى قػػد أف لكاءػػ  ا(ْ).﴾فو عىرى

ابػػف  كىػػذا مػػا يؤكػػده  .ؿ المجػػازد ألف المسػػاف أداة المغػػة" عمػػى سػػبي"لسػػاف لكممػػةاسػػتخداميـ  بيػػد أفٌ 

 .كليجاتيا المغات نو جامع لكثير مف ألفاظإ إذ د"لساف العرب" بػ معجمول في تسميتو منظكر

قد كػاف القػدمات مػف آخر لياد "ف اذكر نعتن عمينا أف ر ذلؾ التبايف في تسمية "المغة"،بعد ذك

يرل ىذا ك حينا آخر.  "كبالمحف"حينا،  "المغة" بكممة يعبركف عما نسميو اآلف بالميجة  ت العربيةاعمم

فػػػي معػػػرض الحػػػديث عػػػف  قػػاؿبيػػػا اأف أعر  مرك كقػػػد  ....كاءػػحا جميػػػا فػػػي المعػػػاجـ العربيػػة القديمػػػة

                                                 

، بركاية كشرح ابف السكيت، تحقيؽ: نعماف محمد أميف طو، ديوانوق(، ِْٔالحطيئة، جركؿ بف أكس)ت: (ُ)
 .ُُٖ، ص ُٕٖٗالقاىرة،  مكتبة الخانجي،

 .مادة ) لسف(، العربلسان نظر: ابف منظكر، ي (ِ)
 .ُٓص، ََِّ،ّ ط  القاىرة، ، مكتبة األنجمك المصرية،في الليجات العربيةة، براىيـإ( أنيس، ّ)
: البقرة ،)ِْ) آيةالدخاف:  ،(ُٖ) آيةسكرة طو: كلاستزادة :  .ُٓٗإلى  ُِٗ مف آيةاآليات سكرة الشعرات،  (ْ)

 (.ّ.ُ(، النحؿ )ْ(، إبراىيـ آية )ّْ، القصص آية ))ُُُ) آيةاإلسرات: ،)ُٕٗ) آية

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9%22
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. ككثيرا ما يشير أصحاب المعاجـ إلى لغة تميـ كلغة "ليس ىذا لحني كن لحف قكمي"مسألة نحكية: 

 .(ُ)" ”الميجة“ت كلغة ىذيؿ، كن يريدكف بمثؿ ىذا التعبير سكل ما نعنيو نحف اآلف بكممة طيٌ 

بمعنػػػى لغػػػة، ن  كلسػػػاف كلحػػػف أف العممػػػات القػػػدامى اسػػػتعممكا كممػػػة ليجػػػة كخاصػػػة القػػػكؿ

ف كانػػػ كػػػاف  ايػػػفػػػي معػػػاجميـ، إن أنٌ  تردك ات مصػػػطمحىػػػذه  تبػػػالمعنى الػػػذم يقصػػػده المحػػػدثكف، كا 

. كما أف المغػة كالمسػاف أعػـ كأشػمؿ، كمػا ييا اإلنساف كاعتادىا كنشأ عمييابمعنى المغة التي جبؿ عم

 زىا عف سائر أخكاتيا.يتفرع منيا يسٌمى ليجات، كىي تتمٌيز بخصائص كصفات خاصة، تميٌ 

التعريفػػات  تكالػػت ،بدايػػة األربعينػػات مػػف القػػرف العشػػريف فػػي اكتحديػػدن  ،العصػػر الحػػديث يفػػك 

عمى يد المسانييف الكصػفييف، أمثػاؿ ككاف ذلؾ في الدرس المغكم العربي الحديث  بالميجات خاصةال

 . اكغيرى إبراىيـ أنيس كتماـ حساف

مف الصػفات المغكيػة تنتمػي إلػى بيئػة خاصػة، كيشػترؾ مجمكعة " :بأنيايعرؼ أنيس الميجة 

في ىذه الصفات المغكية جميع أفراد ىذه البيئة. كبيئة الميجة ىي جػزت مػف بيئػة أكسػع كأشػمؿ تءػـ 

التػػي تشػػترؾ جميعػػا فػػي مجمكعػػة مػػف الظػػكاىر المغكيػػة  لكػػؿ منيػػا خصائصػػيا، كلكنيػػا عػػدة ليجػػات

ػيٍ فى  كفيػـ مػا يػدكر بيػنيـ مػف حػديث ،بعءػيـ بػبعض اتصاؿ أفراد ىػذه البيئػات تيسر ا يتكقػؼ عمػى من

 .(ِ)"الميجات بيف ىذهالتي تربط قدر الرابطة 

د عاقػػة الخػػاص بالعػػاـ ،المغػػةالميجػػة ك أف إبػػراىيـ أنػػيس، جعػػؿ العاقػػة بػػيف  كمجمػػؿ القػػكؿ

 فالمغة تشتمؿ عمى عٌدة ليجات.

أف الميجػة ىػي المغػة التػي  كبػٌيف ،بػيف الميجػة كالمغػة ربػط أنػيس أفٌ  ،إلى  اىا قى   فُ ُيضاو

أف المغة تتفػرع منيػا عػٌدة ليجػات لكػؿ ليجػة صػفاتيا التػي تتميػز بيػا اعتادىا اإلنساف منذ طفكلتو، ك 

                                                 

 ُٓص مرجع سابؽ، ،العربيةةفي الليجات ، أنيس (ُ)
 .ُٓص المرجع نفسو،  (ِ)
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عػف ليجػة  لغة تخاطبيـتختمؼ د فالعممات قكة الفصاحة كالعامٌية المكٌلدة مف حيث سائر أخكاتياعف 

 . ارالمزارعيف كالتجٌ 

 اٌلنطػؽ،فػي  الميجػة ن تزيػد عػف ككنيػا طريقػة فإ" فيقػكؿ: حجػازم الكاحػد عبػد محمػد أمػا

خراج  كلكػف لػذلؾ، تبعػا كتختمػؼ القبائػؿ فتتمػايز اٌلمغػكم، البنػات قكاعػد بعػض كتفءيؿ األصكات، كا 

 .(ُ)"لغات المختمفة اٌلميجات مف نجعؿ ثـ لغة، يانٌ إ اٌلميجة عف نقكؿ أف يتش في الحؽٌ  مف ليس

 بػيف الفػركؽ تمػؾ"أف العرب القدمات حيف كػانكا يشػيركف إلػى   يالراجح عبده الدكتكر كيرل

 بؿ الحديث، اٌلمغكم الدرس في نعرفو الذم اٌلنحك عمى اٌلميجة مصطم  يستعممكا لـ القبائؿ، ليجات

 ىػي اٌلميجػة أف مػف معػاجميـ تػردده مػا عنػدىـ، كجػدناه مػا كغايػة كتػبيـ، فػي قػطٌ  يسػتعممكه لػـ يـإنٌ 

 مػانٌ كا   عمييػا، كنشػأ فاعتادىػا عمييػا جبػؿ التػي لغتػو فػاف كليجة الكاـ، جرس أك طرفو أك اٌلمساف،

 ليجػة دراسػة عمػى يحصػمكا لػـ يػـنٌ أ إلػى راجػع ذلػؾ كلعػؿٌ  لغيػة، أك لغػة اٌلميجػة عمػى يطمقػكف كػانكا

 تصب ماحظاتيـ كؿٌ إٌف  بؿ ،العادية حياتيـ في اٌلناس يتٌكمميا كاف التي القبائؿ ليجات مف كاممة

" اسػتعماؿ خػاص فػي بيئػة  :كما قيؿ في الميجة. (ِ) الفصحى دخمت التي اٌلميجية الفركؽ ىذه عمى

 .(ّ)معٌينة "

د فيػػي السػػابقة عػػف غيرىػػا مػػف التعريفػػات يػػالػػـ يختمػػؼ حال فػػي العصػػر الحػػديث التعريفػػاتف

إن أنيػا  ،فئػة مػف مجتمػع عػف غيػرىـ بيػا ينمػازالتػي تدؿ أيءا عمى مجمكعة مػف السػمات النطقٌيػة 

إن  مػا جػات بػو العصػر الحػديث لػيسف فصمت الميجػة عػف المغػة كأظيػرت أف الميجػة فػرع مػف المغػة.

 ءمف ءكابط خاصة.ككاف ىذا الفصؿ  الفصؿ ما بيف المغة كالميجة،

                                                 

 .ُٓ، ص(د.ف) ،(د.ـ)، أثر القران البريم في اللغة العربيةةحجازم، محمد عبد الكاحد،  (ُ)
 .َٓ، صُٔٗٗ انسكندرية، ، دار المعرفة الجامعية،، الليجات العربيةة في القراءات القرآنيةجحي، عبدهاالر  (ِ)
 .ٖص  العراؽ، ، دار الثقافة،األدب الجاىلي بين ليجات القباصل واللغة الموحدةىاشـ،  الطعاف، (ّ)
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، ة ليجتيػا الخاصػػةمػػلكػؿ قبي ،إنمػا كانػػت عػٌدة ليجػػات ،العربٌيػة لػػـ تكػف ليجػػة كاحػدة ظػػاىرةف

، لعرب كانػت فػي يػـك مػف األيػاـ ليجػةبيا عف غيرىاد فكؿ لغة مف لغات ا طمحاتيا التي تتفردكمص

مف المغات، ثـ أدت عكامؿ كثيرة إلى اندثار المغة األـ بعد انتشار بناتيا  لغةكىذه الميجة مكٌلدة مف 

 كثيػرة كجػكد ليجػات قديمػةك  ن يتعػارضكىػذا القػكؿ  .(ُ) خكاتياأبيا عف  تمتازمككنة ليا خصائص 

 ، تتكارثيا األجياؿ مشافية.متٌدة إلى عصرنا الحاءرمما زلت 

يتطمب فيي كثيرة، كحتى تحقؽ ذلؾ،  مرتبة المغة إلى تنتقؿالميجة  تجعؿالمعايير التي أٌما 

إلى أف  ،تجعميا تستغني عف أصميا تتصؼ بخصائص معينةأف ك  ،حتى تنمكفييا بيئة خاصة ذلؾ 

ف لـ تنءا قكاعدىا كأنظم تحقؽ ذلؾ بقيت ىذه الميجة متداكلة يتيا الصكتية كالصرفية كالتركيبية، كا 

 الخاصة بيا. صفاتياكمتكارثة، ليا 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .ٓ، صَُُِ سكندرية،اإل ، دار الكفات،الليجات العربيةةبراىيـ محمد، إبراىيـ، مجدم إنظر: ي (ُ)
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 عوامل استقالل الليجة


ـٌ  ،عكامػػؿ تسػػاعد عمػػى اسػػتقاؿ الميجػػة كجعميػػا لغػػة قائمػػة بحػػد ذاتيػػا ثٌمػػة ىػػذه العكامػػؿ كأىػػ

، طبقػيٌ الجتمػاعٌي انعامػؿ ال، ك دبػيٌ األعامػؿ ال، ك دينيٌ الػعامػؿ ال، ك سياسػيال أكعسػكرٌم العامؿ ال :ىي

فالمغػػػة عمػػػـ بحػػػد ذاتػػػو خاءػػػع لجميػػػع . (ُ)كقػػػد يتػػػدخؿ عػػػاماف أك ثاثػػػة فػػػي تكػػػكيف ىػػػذه الميجػػػة 

أف تكافػػؽ مسػػتكيات المغػػة  فعمييػػامسػػتكيات المغػػة العربٌيػػة. أٌمػػا الميجػػة حتػػى ترتقػػي إلػػى درجػػة المغػػة، 

تعػكد أصػكليا إلػى لغتيػا  متكارثػة مشػافية،تبقػى  فالميجػة دتػدكيفإلػى تحتػاج كفي رأيػي أنيػا  ،العربٌية

 األـ حتى تدٌكف.

أف تنمػك كتكتمػؿ كتفػي بػ ليػا الظػركؼإذا مػا تييػأت جة تتكلد مف المغػة كتتفػرع منيػا، فػ"كالمي

اسػـ المغػة عمػى  ف إطػاؽلعكامؿ المغكٌية تحػتـ عمػى البػاحثيفإف ا ،بحاجات المجتمع الذم تعيش فيو

 .(ِ)تمؾ الميجة "

تػػػكافر ليػػػا مػػػا يجعميػػػا تسػػػتغني عػػػف يالميجػػػة إذا اتسػػػمت بخصػػػائص بػػػارزة بحيػػػث أف  يبػػػدك

قكاعػػدىا  لشػػٌدة نءػػاأمكػػف أف تيسػػم ى لغػػة، كذلػػؾ  ،أصػػميا، كتفػػي بحاجػػة الجماعػػة التػػي تتحػػدث بيػػا

كالميجػات  ،الكاممة كالتعبيػر السػميـعناصر اإلفادة كاجتماع  ،يا الصكتية كالصرفية كالتركيبيةتنظمأك 

بحاجػػة  باعتبػػار كفائيػػالغػػات عمييػػا عممػػات المغػػة القػػدمات اسػػـ  طمػػؽإذ يد فػػي الػػباد العربٌيػػةالعربيػػة 

       .(ّ)مجتمعاتيا

                                                 

 .ّٔص ،ُّٗٗ ،ِط القاىرة، ،مكتبة كىبة، الليجات العربيةة نشأًة وتطوًرا، ىاؿ، عبد الغٌفار حامد نظر:ي (ُ)
المقتضب في . كريـ، محمد رياض، ُُص مصر، ، مطبعة الساعدة،الليجات العربيةنجا، إبراىيـ، ينظر:  (ِ)

 .ٖٓ، ص(د.ف)، (د.ـ) ليجات العرب،
 . ّٔمرجع سابؽ، ص، الليجات العربية نشأة وتطوراً ، نظر: ىاؿي (ّ)
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إلػى الميجػات كحػاكلكا تػدكينيا، فقػد ذكػركا أف عزيػز بػف الفءػؿ  القػدامى تنٌبوفي فترة التدكيف ك 

كذكػػػػر يػػػػاقكت  .صػػػػٌنؼ ) لغػػػػات ىػػػػذيؿ ( (ّٓٔ)ت: النحػػػػكم ألشػػػػعثبػػػػابف ا بػػػػف فءػػػػالة المعػػػػركؼ

. كيبدك أف ىذا انندفاع ق(َِْ)ت:في معجـ األدبات )أمثاؿ حمير( نبف الكمبيٌ ق( ِٔٔالحمكم )

 فكرات تسػػػجيؿ الميجػػػات، ىػػػك محاكلػػػة لتثبيتيػػػا قبػػػؿ انقراءػػػيا كزكاليػػػا فػػػي األسػػػاليب األدبٌيػػػة، بعػػػد أ

المغػػة  ـى عػػالى  نجػػد أفٌ عػػاكة عمػػى ذلػػؾ  (ُ)أصػػبحت لغػػة القػػرآف المغػػة الرسػػمٌية لمكتابػػة كالتعبيػػر األدبػػٌي.

تكػػػٌكف المغػػػة ل دكمػػػف ثػػػـ تتصػػػارع الميجػػػات ،إلػػػى عػػػدة ليجػػػات ينػػػتا عنػػػو انقسػػػاـ المغػػػةىػػػك صػػػراع 

  .المشتركة فيما بينيا

 –عميػػػو السػػػاـ  -تكارثيػػػا أبنػػػات آدـ  ،منػػػذ بدايػػػة البشػػػريةالمغػػػة فكانػػػت ت انقسػػػاـ ايابػػػدأمػػػا 

انتشػر كبعػد الطكفػاف  –عميو الساـ  -إلى أف كصمت إلى أبنات نكح  ،كتكالت باننقساـ إلى ليجات

ككػؿ  ،: سػاـ كحػاـ كيافػثةفنشأت مجمكعات لغكية نسبت إلى أبنائو الثاث، أنحات األرضي ه فؤ أبنا

 .صيغ اختيارٌية ليات مف ىذه الميجات تفرعك  ،منيا تفرعت إلى ليجات

إذ  كانقسػمت بتػأثير الحءػارة كالتطػكرد " فالمغة العربٌيػة كانػت كاحػدة عنػد النػاطقيف بيػا ثػـ زادت    

تتغيػر  -كبقٌيػة البشػر -بػؿ إنيػـ  ،كفي حدكد ن تتغير ب لـ تستمر حياتيـ عمى طريؽ كاحدإف العر 

لتناسب مظاىر حياتيـ  ر لغتيـيفدعاىـ ذلؾ إلى تطك  ،انجتماعية كما مر بيـ مف ثقافات أحكاليـ 

 .(ِ)الجديدة "

، انسػػتعماؿ فػػيننقراءػػيا  مػػات كانػػدثر مػػا منيػػاف ،كبعػػدىا كثػػرت المغػػات ككثػػرت الميجػػات

كمنيػا  ،نتيجة نستمرار اسػتعماليا عمػى ألسػنة أىميػا دوظثبت كحافظ عمى قكتو كجزالة ألفاما كمنيا 

 يقؼ عند حٌد معيف.كلـ  باننقساـ مرٌ تاسما 

                                                 

، داكدي  (ُ)  .ُْ، صُ ط  بيركت، عالـ الكتب، ،دراسة الليجات العربيةة القديمة، نظر: سٌمـك
 .ّٔ، ص الليجات العربيةة نشأةً وتطوًرا ىاؿ، عبد الغٌفار حامد، (ِ) 
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ت، يش، كىيػػذيؿ، كىػػكازف، كالػػيمف، كطػػي: لغػػة قػػر " فيػػي سػػبع مشػػيكرةعػػدد المغػػات أٌمػػا عػػف 

انقساـ بعػض القبائػؿ كانعزاليػا كتمسػكيا بتقاليػدىا كنظاميػا كىذه لغات ناتجة عف  .(ُ)تميـ"ك كثقيؼ، 

أدل تطكرىػا المسػتقؿ عػف بػاقي  حتػى ،ف جاكرىا مف القبائػؿتفٌردت بو عف غيرىا ممٌ  الذم الخاص،

 .سائر القبائؿ مفلكؿ ليجة صفاتيا المستقمة التي تميزىا  أف أصب القبائؿ إلى 

ككانػت  ،التػي سػادت آنػذاؾ قػريش لغػةإلى أف المغة المكحدة ىي العممات  ذىب بعضيك     

 ،ككثػرة اسػتعمالياالدكر األكء  لسيادة لغة قػريش السياسية كانقتصادية ك  الدينٌية الظركؼك  معكامؿل

العرب. كالجدير بالذكر أف لغة قريش دخمتيػا كثيػر مػف لغػات  المغة المكحدة لجميع ميا لتككفمٌما أىٌ 

 .العرب كألفاظيـد فيي تؤث ر كتتأث ر بغيرىا

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .ٕٔٗص مصدر سابؽ، ،البليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةالكفكم،  (ُ)
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 :والشذوذ النحوية  القراءات الشاذة


شىذ  عنو يىشيذُّ كيىًشذُّ شيذكذان: انفرد  ،(شذذ) دد التٌفٌرؽ كالتفرٌ مٍ أمادتيا ) ش ذ ذ( ": الشذوذ لغة

ػػاذذ. كأىشىػػذ هي غيػػريه. كشيػػٌذاذي النػػاس: الػػذيف يككنػػكف فػػي القػػكـ كليسػػكا مػػف قبػػائميـ.  عػػف الجميػػكر، فيػػك شى

  .(ُ)"حصى بالفت  كالنكف: المتفرؽ منوكشىذ افي ال

ٍنوي يىًشذُّ كيىشيذُّ شيػذيكذنا: اٍنفىػرىدى " :يقكؿ ابف منظكر ، فىييػكى شػاذذ، شىذ  عى نىػدىرى ٍمييػكًر كى ػًف اٍلجي كالشػاذ  عى

مىػى : عند النحكييف ٍكًءػًع عى ٍمػان ًليىػذىا اٍلمى ٍيػًرًه شىػاذًّا، حى ٍف ذىًلؾى ًإلى غى مىٍيًو بىًقي ةي بىاًبًو كىاٍنفىرىدى عى ا فىارىؽى مىا عى مى

ٍكـً غيره   (ّ) :كمنو قكؿ الشاعر (ِ)"حي

كاًفا شىذ افى يتركػػف                 الحصى جى

عػػف الجماعػػة شػػذكذاى: انفػػرد  شػػذ  كيقػػاؿ: " (ْ)منػػو  فشػػذات الحصػػى مػػا تطػػاير كتيافػػت كتفػػٌرؽ

كمػف  .عنيـ. كىك مف شذاذ القكـ: مف الذيف ىـ فييـ كليسكا منيـ. كجػاتني شػذاف النػاس: متفرقػكىـ

 .(ٓ)"عف األصكؿ. ككممة شاذة المجاز: ىك شاذ عف القياس. كىذا مما شذ  

 

                                                 

أحمد عبد  :تحقيؽ، ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةىػ(ّّٗالفارابي، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد )ت:  (ُ) 
، ُ ج، الخصاص ، بف جٌنيا، مادة )شذذ(. ينظر: َُٗٗ،ْ ط بيركت، العمـ لمماييف، الغفكر عطار، دار

 .ٔٗص
 مصدر سابؽ، مادة )شذذ(. ،لسان العربابف منظكر،   (ِ)
 .ٔٗ، صُجالبيت با نسبة في المساف. الخصائص،  (ّ)
 .(ذشذ)مادة مصدر سابؽ، ، لسان العربابف منظكر،   (ْ)
تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد، دار ، أساس البالغةىػ(، ّٖٓالزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك )ت:  (ٓ)

 .ْٗٗ، صُجـ، ُٖٗٗ، ُطبيركت،  ممية،الكتب الع
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رؽ ، يجػػػد أٌف مػػػادة )ش ذ ذ( يػػػدكر معناىػػػا حػػػكؿ التفػػػفيمػػػا كرد فػػػي معنػػػى الشػػػذكذكالمتأٌمػػػؿ 

غايرة المألكؼ.مك كاننفراد كالمفارقة كالندرة 

 :الشذوذ اصطالحا

د عٌرفػػػو قػػػد ففمػػـ يبعػػػد عػػػف مدلكلػػػو المغػػػكمٌ  ،بمعنػػػاه انصػػػطاحٌي عنػػػد النحػػػكييف أمػػا الشػػػذكذ

أك أف يكػػػكف  ،العامػػػة "الخػػػركج عػػػف القيػػػاس كعػػػدـ انتسػػػاؽ مػػػع المػػػألكؼ مػػػف القكاعػػػد بأنػػػو: العممػػػات

 .(ُ) مخالفا لمقياس مف غير نظر إلى قٌمة كجكده ككثرتو"

ف أف انطراد في كاـ العرب يعني التتابع كبيٌ  ،الشذكذ بجانب انطراد جٌنيكقد كصؼ ابف 

" أصػؿ مػكارد ) ط ر د ( فػي كاميػـ التتػابع كانسػتمرار  :يقػكؿ. أما الشذكذ فيػك التفػٌرد، كانستمرار

 .(ِ)، كالتفٌرد"ع )ش ذ ذ( في كاميـ فيك التفٌرؽ.... كأما مكاء

 :اصطالحا اذةةشالقراءات ال

ريؽ مف العممػات إلػى أف كيذىب ف، (ّ)شاذ  ات السبععف قراتة القرٌ  أٌف ما خرج جٌنيابف  يرل

ذكػػػر أف الشػػػاذ مػػػا لػػػيس  فقػػػد، مػػػف ىػػػؤنت السػػػخاكمك ، : مػػػا فقػػػد تػػػكاتره عػػػف رسػػػكؿ ال الشػػػاٌذ ىػػػك

 .(ْ)متكاترا

 

                                                 

بيركت،  العممية،، دار الكتب بتاب التعريفات ىػ (،ُٖٔالجرجانٌي، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ )ت  (ُ)
، مؤسسة الرسالة، دار ، معجم المصطلحات النحويةة والصرفيةةالمبدم، محمد سمير .ُِٗ، ص ُّٖٗ، ُ ط

 .ُُّ، صُٖٓٗ، ُ ط  عماف، الفرقاف،
 .ٕٗ، صُالجزت مصدر سابؽ، ، الخصاص ، جٌنيبف ا (ِ)
تحقيؽ: عمي ، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنياىػ(، ِّٗ)ت ،جٌنينظر: ابف ي (ّ)

 .ِّ، صُ ج ،ُْٗٗ القاىرة، كف اإلسامية،ؤ المجمس األعمى لمش -زارة األكقاؼك  ،النجدم ناصؼ كآخريف
، ََِٔ، ُ ط طنطا، ، دار الكتب المصرٌية،القراءات الشاذة قراءة صوتيةة دلليةةالعدكٌم، حمدم سمطاف،   (ْ)
 .ِٗ، صُ ج
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 .(ّ)فيك غير متكاتر (ِ) اآلف عمى القراتات العشرة، ككؿ ما زاد (ُ)فالشاذ ما ليس بمتكاتر

التػػي صػػ  سػػندىا  ،القػػراتة الصػػحيحةأن تػػدخؿ فػػي شػػركط  كحتػػى تكػػكف القػػراتة شػػاٌذةن ن بػػدٌ    

أك ، كىػػي القػػراتات السػػبع كلػػك احتمػػان العربيػػة كلػػك بكجػػو ككافقػػت أحػػد المصػػاحؼ العثمانٌيػػة تككافقػػ

، ده العممػػات فػػي التعريفػػات السػػابقةالعشػػر، فػػالتكاتر ركيػػزة أساسػػٌية فػػي القػػراتة الصػػحيحة، كىػػذا مػػا أكػػ

 فجميعيـ يتفؽ أف الشاذ ليس بمتكاتر.

نحػػكٌم" الػػذم تمٌيػػز بظػػاىرة ف الشػػذكذ كىػػك مػػا يعػػرؼ "بالشػػذكذ الآخػػر مػػ اىنػػاؾ ءػػرب إن أفٌ  

ي قميػػؿ مػػف جكانبيػػا، كرفػػع ، حتػػى ن يكػػاد الػػدارس يجػػد قاعػػدة إن كليػػا شػػكاذ، إن فػػككثرتػػو الشػػذكذ

مجيكلة القائؿ سػاعدت عمػى ظيػكر مثػؿ ىػذه الظػكاىر،  العؿ ذلؾ يعكد إلى أف ىناؾ أبياتك ، المبتدأ

ستشػػياد بيػػا، فكاىمػػا يستشػػيد كافػػؽ مػػع القػػراتات الشػػاٌذة مػػف حيػػث انكىػػذا الءػػرب مػػف الشػػذكذ يت

ا يستقيـ ، كمخالفة القاعدة التي عمييركج القاعدة النحكٌية عف المألكؼا. فالشذكذ النحكم يعني خمبي

 .لجانب النحكمد فيك مخالفة المغة مف االكاـ في النثر كالشعر

قػاؿ  مػف حيػث انستشػياد بيمػا. بيف الشػذكذ النحػكم كالقػراتات الشػاذة اتقاربن  ثٌمة إن أفٌ     

حتجػػاج بػػو فػػي العربيػػة نرآف فكػػؿ مػػا كرد أنػػو قػػرئ بػػو جػػاز اأمػػا القػػ: "فػػي ذلػػؾ (ُُٗ)ت:السػػيكطي
                                                 

عف جمع ن يمكف تكاطؤىـ عمى الكذب، عف مثميـ إلى منتيى السند المتكاترة: كؿ قراتة نقميا جمع  القراتة (ُ)
 ُِالمرجع نفسو، ص .الذم ثبتت بو القراتة عف رسكؿ ال صمى ال عميو كسمـ

ابف كثير مف ركايتي: البزم، كقنبؿ عف -ِ .نافع مف ركايتي: قالكف، ككرش عنو-ُالقٌرات العشر ىـ:   (ِ)
ابف عامر: مف ركايتي:  -ْالدكرم، السكسي، عف يحيى اليزيدم عنو.  أبك عمرك مف ركايتي: -ّأصحابيما عنو. 

عاصـ: مف ركايتي: أبي بكر شعبة بف عياش، كحفص بف سميماف  -ٓىشاـ، كابف ذككاف عف أصحابيما عنو. 
عمي بف حمزة الكسائي، مف ركايتي: أبي الحارث،  -ٕكخاد، عف سميـ عنو. حمزة مف ركايتي: خمؼ، -ٔعنو. 

يعقكب  -ٗأبك جعفر: يزيد بف القعقاع، مف ركايتي: عيسى بف كرداف، كسميماف بف جماز عنو.  -ٖكالدكرم عنو. 
ؽ، خمؼ بف ىشاـ البزار، مف ركايتي: إسحاؽ الكرا -َُبف إسحاؽ الحءرمي، مف ركايتي: ركيس كركح عنو. 

دريس الحداد عنو. البٌنا، أحمد بف محمد،  ، تحقيؽ: شعباف محمد إتحاف فضل البشر بالقراءات األربعة عشركا 
 .ٕٓ، ص ُٕٖٗإسماعيؿ، بيركت، عالـ الكتاب، القاىرة، مكتبة الكٌمٌيات األزىرٌية، ط  األكلى، 

 :تحقيؽ ،في القراءات السبع غيث النفعىػ(، ُُُٖالصفاقسي، عمي بف محمد بف سالـ، أبك الحسف )ت   (ّ)
 .ُْـ، ص ََِْ، ُط بيركت،أحمد محمكد عبد السميع الشافعي الحفياف، دار الكتب العممية، 
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حتجاج بالقراتات الشاذة في العربية إذا نشاذا، كقد أطبؽ الناس عمى ا أـا آحاد أـكاف مكاترا أسكات 

ف لػـ يجػز القيػاس  ، بؿ كلك خالفتو يحػتاٌ معمكمالـ تخالؼ قياسا  بيػا فػي مثػؿ ذلػؾ الحػرؼ بعينػو، كا 

 .(ُ)" يقاس عميو نفي ذلؾ الكارد بعينو ك كما يحتا بالمجمع عمى كركده كمخالفتو القياس  ،عميو

شػػػػكاذ  كمػػػػا ىػػػػك الحػػػػاؿ فػػػػي، مػػػػـ النحػػػػكيستشػػػػيد بيػػػػا فيػػػػي حجػػػػة فػػػػي عفػػػػالقراتات الشػػػػاذة 

ػػػػف أخػػػػذ العممػػػػاتإن أنيػػػػا مشػػػػركطة، فمػػػػف  )الشػػػػذكذ النحػػػػكم(النحك ، ف الشػػػػكاىد مجيكلػػػػة القائػػػػؿًمػػػػ مى

، كليذا  كانػت أبيػات سػيبكيو خيػر دليػؿ عمػى ذلػؾد فيػي مػف در مف ثقاتف تصأكاشترطكا في ذلؾ 

قػاؿ  .مجيكلػة القائػؿبيتػا  (ِ)خمسػيف، عمى الرغـ مػف كجػكد ىد التي يستشيد بيا في عمـ النحكالشكا

عرفػػت أسػػمات قائمييػػا فنظػػرت فػػي كتػػاب سػػيبكيو فػػإذا فيػػو ألػػؼ كخمسػػكف بيتػػان، فأمػػا األلػػؼ الجرمػػي: "

 .(ّ)"، كأما الخمسكف فمـ أعرؼ أسمات قائميياأسماتىـ فأثبت

 

 

 

ى








                                                 

 طنطا، ،ََِٔ، دار المعرفة الجامعية القتراح في علم أصول النحو، ىػ(ُُٗالسيكطي، جاؿ الديف )ت   (ُ)
 .ٕٓص
 .كمنيـ مف قاؿ أنيا أكثر مف خمسيف (ِ)
 القاىرة، عبد الساـ ىاركف، مكتبة الخانجي، :تحقيؽالبتاب، ىػ(، َُٖت:سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف ) (ّ)
 .ٗ، ص ُ ج،ُٖٖٗ، ّ ط
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 (1)جدولىقبائلىالعربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

جامعة أـ القرل، مكة   ،لسيبويو أصواتا وبنية "البتاب"، الليجات في غنيـ آؿ غنيـ، صالحة راشد (ُ)
 .َٓص ق،َُِْالمكرمة،
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 .: بين التباين الليجي والصيغ البديلةالمبحث الثاني


التجػارة  فػيظيرت انختافات الميجية في الجزيرة العربٌية نتيجة نتصاؿ شعكبيا كلقػاتاتيـ 

يجػة ملافػي خػتاط إلػى تكليػد صػيغ اختيارٌيػة ىػذا انممػا أدل  دكغيرىا كالمقاتات األدبٌية في األسكاؽ

   كما المقصكد بالصيغ البديمة . فما نكع ىذا التبايفالكاحدة

عمػػـ الميجػػات الػػذم يػػدرس الميجػػات مػػف زكايػػا متعػػددة " :بأنػػو المغػػكمٌ  يعػػرؼ العنػػاتي التبػػايف

 .(ُ)"قصد ءبط عكامؿ تكزيعيا كانتشارىا كربطيا بالمتغيرات انجتماعٌية المختمفة 

 بيٌنػػة " فقػػد كػػاف بػػيف قبائػػؿ العػػرب فػػكارؽ ليجٌيػػة، ر الحػػديث عػػف معنػػى التبػػايف الميجػػييكثػػ

رغػـ تمػؾ الفػكارؽ إن أٌنيػا ن تخػرج  .(ِ)المغػة " يمكف أف يمحظيا مف يتصػف  كتػب ،ككاءحة المعالـ

طػػؽ فػػي نداة أ ةقػػيعػف إطػػار المغػػة األـ، مػػف حيػث محافظتيػػا عمػػى المعنػػىد فمػػا ىػذه الفػػكارؽ إن طر 

 .البديمةغ يصالتو بسميما يمكف ت كاآلخرليجيا منيا ما سمي تباينا  ،الحركؼ

عربٌية كالتنقؿ مف بيئة إلػى لمقبائؿ ال حاؿت ر ال كثرةى البديمة، نشكت الصيغ أسباب  أىـ مفكلعٌؿ 

 كالكػ.. كفػي مصػادر متجػددة لممػات بسبب البحث عػف أـ، سكات أكاف بسبب الحركب كالغزكات بيئة

 .ما ىك شػكميٌ كمنيا  ،ما ىك جكىرمٌ  منيا دخاٌصة فركقات -ب معٌينة منيا نفي جكا – ىذه الصيغ

 إلػى أفٌ  ذلػؾ يعكد دفي كثير مف الكممات كالتراكيبرؾ كانت تشتيجات العربٌية ملإف افأيا كاف ذلؾ، 

 ،المشػػتركة النمكذجٌيػػةبالمغػػة يكػػكف ذلػػؾ  القبائػػؿ العربٌيػػة عنػػدما كانػػت تينشػػئ الخطػػب أك تػػنظـ الشػػعر

 .بميجتيا الخاصةعٌبر ت فإٌنيا ،كؿ قبيمة إلى نفسيا خمكت كعندما

                                                 

 .ِٔ، صََُِعماف،  ، كزارة الثقافة،التباين وأثره في تشبيل النظريةة اللغويةةالعناتي، كليد،  (ُ)
، َُٖٗ العراؽ، ، دار الرشيد لمنشر،جنةيالدراسات الليجيةة والصوتيةة عند ابن  نظر: النعيمي، حساـ سعيد،ي (ِ)

 .ٕٕص 
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مػػف كجيػػة  المغػػة الكاحػػدة يفػػدراسػػة الميجػػات المختمفػػة تعػػٌد  ،كباننتقػػاؿ إلػػى الفكػػر الحػػديث

كبيػػاف  ،كتطكرىػػا ،كمراحػػؿ نيشػػكئيا ،فيػػـ طبيعػػة تمػػؾ المغػػةحسػػننا ل اسػػاًعدن عمػػـ المغػػة الحػػديث منظػػر 

مبػػادئ ة يػػركف فػػي دراسػػة الميجػػات، عممػػات المغػػف البيئػػة فػػي ذلػػؾ كمػػو، تاريخيػػا، كالكشػػؼ عػػف تػػأثير

العربيػة القديمػة مػف الحقػكؿ الميمػة ، كليػذا كانػت دراسػة الميجػات كالفقيػيالتطكر النحػكم كالصػرفي 

ف  كجػػػكد المغػػػة أ" عػػػاكة عمػػػى ذلػػػؾ يظيػػػرك  .(ُ)فػػػي دراسػػػة المغػػػة العربيػػػة كتاريخيػػػا كمراحػػػؿ تطكرىػػػا

كما تقتءيو مف تفاكت في  ،الميشترىكة كالميجات المحمية في المغات أمر تيحت مو الءركرة انجتماعية

النػػػاطقيف أنفسػػػيـ نسػػػتخداـ المغػػػة فػػػي المكاقػػػؼ العامػػػة عػػػان لحاجػػػة بى تى  دميسػػػتكل انسػػػتعماؿ كحاجاتػػػو

 . (ِ)"أك مكاقؼ الحياة العادية كالخاصة بالبيئة المحمية ،كالراقية

إف األخطػات المغكٌيػة التػي تقػع : ث عنػو أنػيس حينمػا قػاؿدمػا تٌحػ ،كمف صكر الصيغ البديمة

ػػؿ أٍمػػر  لمغػػة المسػػتعممة،لػػدٌقتيا كتشػػابو خصائصػػيا مػػع خصػػائص ا دبػػيف األفػػراد كن ييٍفطىػػف ليػػا فييٍيمى

تزداد كءكحا مع مركر الكقت فتدخؿ في لغة األجيػاؿ التاليػة كانتقػاؿ طبيعػٌي مػف سػمؼ  ،إصاحيا

 .(ّ)إلى خمؼ

فعنػػد تشػػابو  دالمتاحػػة لميجػػة مػػا صػػكرة مػػف صػػكر الصػػيغ البديمػػة إن ىػػيمػػا األخطػػات ىػػذه 

كعمى األرج  استعمان بديا،  لخر كاأل ،ا صحيحةىماككف إحدت ،ما استعماؿو خصائص كممتيف في 

 .نفسيا صيغا اختيارية لميجة وجعؿ منيعبر األجياؿ  وعند تكارثلكف  ددخمو المحفت

                                                 

دة: المطمبي، غالب فاءؿ، نظري (ُ) بغداد،  منشكرات كزارة الثقافة كالفنكف،، ليجة تميم وأثرىا في العربية الُموحَّ
 .ِّـ، صُٖٕٗ

 . ٖٗـ، صُُٖٗ القاىرة، ، عالـ الكتب،المستوى اللغوي للفصحى والليجات وللنثر والشعرعيد، محمد،  (ِ)
المباركي، يحيى  .ُْص ُٖٕٗ، ٔ ط القاىرة، ، مكتبة األنجمك المصرية،من أسرار العربيةةنظر: أنيس، ي (ّ)

 .ِْ، صََِٕ القاىرة، ، دار النشر لمجامعات،اختالف الليجات العربية في النحوأثر عمي يحيى، 
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الخركج مف بعض فصحات العرب عمػى الشػائع المػألكؼ  فٌ إ في قكلو جٌنيابف  أٌكدهكىذا ما 

فما كصؿ إلينا مف لغتيـ كظاىره يأباه  ،مف فصي  كاميـ كاف أمرنا معمكما حصكلو في لغة العربيٌ 

عمػى لغػة آبػائيـ  فػإف مجػازه أف يكػكف مػف نطػؽ بػو لػـ يكػف قياسػو –كقد كثر في كاميػـ  –القياس 

 .(ُ)في أحد الكجكه

كما أف لمعكامؿ انجتماعٌية دكرا كاءحا في تشكيؿ صكرة جديدة مف صػكر الصػيغ البديمػةد 

 فييا. اختاؼ ليجات المغة المستعممةفامتزاج القبائؿ فيما بينيا نتا عنو 

 أصػػػطم  عمػػػى تسػػػميتوأمػػػا مػػػا  ،التبػػػايف الميجػػػي يكػػػكف بػػػيف ليجتػػػيفأف كخاصػػػة القػػػكؿ، 

أم أنيػػا اسػػتعمانت خاصػػة فػػي  دف فػػي الميجػػة الكاحػػدةايتبػػاليػػك ف ،فػػي ىػػذه الدراسػػة البديمػػة الصػػيغب

"مػػا" فمػػثا اختيػػار  ،فتقكييػػا عمػػى أختيػػا كاحػػدة منيػػا" فعميػػؾ أف تتخٌيػػر  ةصػػحيح ككميػػاة نػػليجػػة معيٌ 

ع انختيػػػػار عمػػػػى "مػػػػػا " مػػػػف حيػػػػث انسػػػػتعماؿ فيقػػػػ اأمػػػػػ ،عمػػػػى الميجػػػػة التميمٌيػػػػة ىػػػػك أكثػػػػر قياسػػػػا

 .(ِ)"الحجازٌية

لػػـ إن أنيػػا لػػـ تقٌعػػد ك  ،القػػدـ ذكانػػت مكجػػكدة منػػ البديمػػة الٌصػػيغ ، فىى    قىىعىىةوع ع ىى  اىىا 

تغيػرات الميجػة أك  ىذه الصػيغ بأنيػا: الجندم الديف عٌرؼ أحمد عمـكي تعريفيا بشكؿ مستقؿ.ءبط ي

ًعؿ( بكسػر العػيفد التفريعات التي تختص بميجة معينة، كأكرد بعض األمثمة عمى ذلؾ منيا كزف ) فى 

: عًمػـ نقػكؿ فييػا عٍمػـ كمثميػا كتًػؼ ككتٍػؼ كينسػب ىػذه مثػؿ ،بتسػكيف الكسػط حيث ينطؽ بيا )فٍعػؿ(

                                                 

 .كما بعدىا ِْ، صِج مصدر سابؽ، ،الخصاص ، جٌنيابف ينظر: . ّْ، صنفسو المرجعنظر ي (1)
 .ْٖ، صجنةيالدراسات الليجيةة والصوتيةة عند ابن نظر: النعيمي، حساـ، ي (ِ)
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أك التفريعػػات إلػى ليجػػة تمػيـ، عمػى النقػػيض مػف ذلػػؾ أبقتيػا ليجػػة  –ٍصػػطيم  عمييػا اكمػا  –الصػيغ 

 .(ُ)جاز عمى حاليا دكف تفريعحال

كطريقػػػة مػػػف طػػػرؽ األدات المغػػػكم  اختياريػػػة ىػػػي صػػػيغة دالبديمػػػة ةأف الصػػػيغ كالػػػذم ياحػػػظ

صػػطم  عمييػػا أبنػػات الميجػػة ا كقػػد ،لمتنكيػػع فػػي التعبيػػرييمجػػأ إلييػػا تسػػييا لمنطػػؽ كرغبػػة  ،لميجػػة مػػا

 .تتعارض في المعنى مع الصيغة األـ )األصؿ( أنٌ  في تمؾ الصيغة ترطكيشالكاحدة، 

أمػػا التبػػايف الميجػػٌيد فيػػك تبػػايف بػػيف ليجتػػيف فػػي طريقػػة أدات الكممػػات، اشػػتييرت بيػػا قبيمػػة 

. ، مثؿ "ما" الحجازٌية ك"ما" التميمٌيةمعينة دكف غيرىا كعيًرفىت بيا، كسميت ىذه الطريقة باسـ القبيمة

 منيما لغة مستقٌمة عف غيرىا.مف كؿ كىذا التبايف جعؿ 

 

 

  يف انمشا اد انشّبرح. (االخزْبسّخانجذّهخ ) انزجبٍّ انهيجِّ ًانصْغ  * انفصم انثبَِ:

 :بٌحثًفْو يج
 

  يف املستىي الصىتيّ. البديلة  األول: التباين اللهجي والصيغ املبحث -

ذسٍٓمانًٓض.انثاباألٔل: -

                                                 

 .ِّٓ، صُّٖٗ )د.ـ(، الدار العربٌية لمكتاب،الليجات العربيةة في التراثنظر: الجندم، أحمد عمـ الديف، ي  (ُ)
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ذغٍشاخفاءانكهًحتٍٍالسىٔانفعمانثابانثاًَ: -

ذغٍشاخعٍٍانكهًحتٍٍالسىٔانفعمانثابانثانث: -

)اإلتذالانصٕذً(ذالتاإلانثابانشاتع: -

  .الصريفّيف املستىي  البديلة: التباين اللهجي والصيغ الثانياملبحث  -

ً انثاباألٔل: - .تانذسطانصٕذًاذصالانذسطانصشف

ً انثابانثاًَ: - .انًُارجانهٓجٍ حفًانذسطانصشف





. البديلة األول: التباين الليجي والصيغ المبحث   في المستوى الصوتية

 .: تسييل اليمزالباب األول


فػػي الميجػػات  حظيت باىتماـ العممات الذيف بحثػكاالتي الظػكاىر الصػكتية مػف  ظػاىرة اليمػز

الصػػكتٌية ليػػا،  خصػػائصال  مفػػكا فػػي بعػػضتلكػػنيـ اخ ،النطػػؽ العربػػيفػػي لكثػػرة اسػػتعماليا د العربيػػػة

 قارب بينيا.يظير ىذه الفركؽ كأف يأف  البحث حاكؿيسك 

ا يكى ،(ُ)ابف جٌني ك سيبكيو أمثاؿالمجيكرة  األحرؼاتفؽ العممات عمى أف اليمزة مف   أيءن

 .ميخرىجػػا: فممحمػؽ منيػػا ثاثػػة عشػرى كلحػػركؼ العربٌيػة سػػتة ى " :بكيوي. يقػػكؿ سػ(ُ)مػف الحػػركؼ الشػديدة 

                                                 

 .ٗٔ، صُ، الجزتمصدر سابؽ، (، سر صناعة اإلعرابىػِّٗ)ت نظر: ابف جٌنيي  (ُ)
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ا  وٌنػألد ذلػؾ يسػتثقمكف صػكت اليمػزة القػدامى العػربأف ك  .(ِ): اليمزة كاليػات كاأللػؼ "فأقصاىا ميخرىجن

 . وب نطؽال كفستثقمي فكانكا ،انحباس لمصكت وفي شديد صكت ككى، مف أقصى الحمؽ

ػػا"اعمػػـ أف اليمػػز لٌمػػا كػػاف أثقػػؿ الحػػركؼ  :(ُُٗ)ت:ؿ السػػيكطيٌ يقػػك   ،نطقنػػا، كأبعػػدىا مخرجن

 .(ّ)ككانت قريش كأىؿ الحجاز أكثرىـ لو تخفيفنا " ،في تخفيفو بأنكاع التخفيؼالعرب ع تنكٌ 

 

يخػرج مػف أقصػى الحمػؽ فجػاز فييػا  مسػتثقا اشػديد ايػا حرفػككنمػف  آت تخفيؼ اليمػزةلعٌؿ 

تمػيـ كقػيس قياسػا  نكع مف انستحساف كىك لغة قػريش كأكثػر أىػؿ الحجػاز، كالتحقيػؽ لغػةكالتخفيؼ 

 .      (ْ) ليا عمى سائر الحركؼ

 ككنيػا قبائػؿ ،تميػؿ إلػى تحقيػؽ اليمػز (ٓ)قبيمػة تمػيـ كغيرىػاالتػي جعمػت  مػف األسػباب كلعػؿٌ 

أمػػػا القبائػػػؿ ك  ،فػػػي نطػػػؽ الحػػػركؼ دةتميػػػؿ إلػػػى الٌشػػػغالبػػػا مػػػا كانػػػت  تمػػػؾ المنػػػاطؽ بدكٌيػػػة فسػػػٌكاف 

   تميؿ إلى التسييؿ. فكانت ،الحءرية كمنيـ بيئة أىؿ الحجاز

 ا" صػػكت اليمػػزة عػػٌد كمػػاؿ بشػػرفقػػد  ،ف فميػػـ مػػنيا فػػي كصػػؼ صػػكت اليمػػزك أٌمػػا المحػػدثك 

اليكات  ألفٌ  ،الصكامت مف أيءاعٌدىا كما  (ُ)قفة انفجارٌية ن ىك بالميمكس كن بالمجيكر"كً  احنجريٌ 
                                                                                                                                               

طبعة مصطفى القاىرة، شركة مكتبة كم ،، مدرسة البوفة ومنيجيا في دراسة اللغة والنحومي، ميدمك المخز   (ُ)
 .َُٖ، صُٖٓٗ، ِ ط الحمبي كأكنده،

 .ّّْ، صْالجزت  مصدر سابؽ، ،البتاب، سيبكيو (ِ)
مركز الدراسات القرآنٌية، مجمع الممؾ فيد لطباعة  ،الرياض، اإلتقان في علوم القرآن السيكطٌي، جاؿ الديف، (ّ)

 .ِٕٔص، ُالجزت )د.ط(، )د.ت( ، كاإلرشادكاألكقاؼ كالدعكة اإلسامٌية  الشؤكفكزارة  المصحؼ الشريؼ،
، مكتبة كمطبعة القاىرة، شرحان على مراح األرواح في علم الصرفىػ(، ٖٓٓديكنقكز، شمس الديف أحمد)ت (ْ)

 .ٗٗ، ص ُ، الجزتّط البابي الحمبي، 
جات العربيةة الليكغيرىا: تٍيـ الرباب، غني، عكؿ، أسد، عقيؿ، قيس، بنك سامة مف أسد. ينظر: الجندم،  (ٓ) 
 .ّّٔ، صُسابؽ، الجزت مرجع ،لتراثافي 



05 

 

ػا فػا يسػم  لميػكات  ،انطباقنػا تامًّػاكيكػكف ذلػؾ بانطبػاؽ الػكتريف الصػكتييف  ،ينحبس معيػا انحباسنػا تامًّ

 .(ِ)رج اليكات محدثا صكتنا انفجارٌيافيخ ،ثـ ينفرج الكتراف الصكتٌيافلمركر مف الحنجرة با

فػي  .سأنػو صػكت ن بػالمجيكر كن بػالميمك إلػى  ( (Daniel Jonesذىػب دانيػؿ جػكنزك " 

 .(ّ)"دائمنا اميمكس اصكت  R.M.heffnerىفنرحيف عٌدىا 

يف يفالبػػػاحثى كالماحػػػظ أف   أقػػػرٌ  األخيػػػر أفٌ إن  ،بنفػػػي صػػػفة الجيػػػر عػػػف اليمػػػزة اأقػػػرٌ  األخيػػػرى

د إذ اليمػز نفػى صػفة الجيػر عػف جػكنز لكػفٌ ، الػكتريفد فاليمس ينتا عف عدـ اىتزاز صفة اليمسب

 كاننفتػاح مػع الذبذبػة ،كىػي صػفة اليمػسانحتبػاس كاننفتػاح دكف الذبذبػة  يفتياظالحنجرة مف ك عٌد 

مغػػاير لكءػػعيا فػػي حالػػة الجيػػػر بػػاليمزة لحظػػة النطػػػؽ كءػػع الحنجػػرة إن أف  ،كىػػي صػػفة الجيػػر

يتبمػػكر فػػي أف المحػػدثيف  ،دثيف  فػػي كصػػؼ اليمػػزةبػػيف القػػدامى كالمحػػ الحػػديثمحػػكر ك  .(ْ)كاليمػػس

 عمػى متفقػكففيػـ أمػا القػدامى  ،صػكت ميمػكس أك ن بػالمجيكر كن بػالميمكس اأنيػب اليمزة يصفكف

    .رك جيمصكت  أٌف اليمزة 

" عبػػارة عػػف  :اصػػطاحاأمػػا . التيسػػيرىػػك  :لغػػة فالتسػػييؿ دالتسػػييؿمسػػألة  إلػػى كباننتقػػاؿ

.تغيير يدخؿ اليمػزة، كىػك عمػى أربعػة ءػركب: بػيف بػيف، كبػدؿ، كحػذؼ، كتخفيػؼ"
 يطمػؽ قػدك "  (3)

                                                                                                                                               

 . ِٖٖـ، ص َََِالقاىرة، ، دار غريب،األصوات علمبشر، كماؿ،  (ُ)
 .ِٖٖ، ص نفسو المرجعنظر: ي (ِ)
)د.ط(، )د.ت(  القاىرة، ، مكتبة الخانجي،القراءات القرآنيةة في ضوء علم اللغة الحديثشاىيف، عبد الصبكر،  (ّ)

 .ُِٓص   general phoneticsنقا عف .ِْص 
 .ِْص ،نفسو المرجع ،القراءات القرآنيةشاىيف،  نظر:ي (ْ)
مرشد القارئ إلى تحقيق معالم ق(، ُٔٓابف الطٌحاف، السُّماتي عبد العزيز عمي بف عمي بف محمد)ت:  (ٓ)

  .ٖٔ، صُالصحابة، ط   ، تحقيؽ: حاتـ صال  الءامف، القاىرة، مكتبة التابعيف، الشارقة، مكتبةالمقارئ
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 الػذم التغييػر مطمػؽ بػوكيػراد  يطمػؽ قػدك  ،كحػذؼ كقمػب بػيف بػيف تسػييؿ مػف التغييػر مطمػؽ بػوكيػراد 

 .(1)"اليمز تحقيؽ يعترم

ألف د كذلػػػػؾ األصػػػػكات التػػػػي تتطمػػػب جيػػػػدنا عءػػػػمٌيامػػػف أصػػػػعب  –كمػػػػا أسػػػػمفنا  -اليمزة فػػػ

 االيػكات محػدثا صػكت ينفػرجف انطباقا تاٌما، ثـ االكتر  ، كعند النطؽ بيا ينطبؽالحنجرةمخرجيا أقصى 

البيئػة الحجازٌيػة ك ،عمػى المػتكمـكالتخفيػؼ مالػت بعػض القبائػؿ العربٌيػة إلػى التسػييؿ  ، كليػذااانفجاريػ

فمػػـ تتعٌمػػد القبائػػؿ العربٌيػػة التخفيػػؼ  ،إن أٌف مسػػألة التخفيػػؼ ن تتبػػع القصػػد ،(0)قػػريش قبيمػػة كن سػػٌيما

 .ألة تطكرٌية ن دخؿ لإلرادة فييافي مسألة كالتحقيؽ في أخرل، بؿ ىي مس

ىك ظاىرة مف ظكاىر قانكف  ،نطؽال عند تخفيفياأم  دتخمص مف اليمزالكالذم يتء  أٌف 

يثػػار فالػػذيف مػػالكا إلػػى الػػتخمص منيػػا، كانػػت غػػا ،يػػدانقتصػػاد فػػي الج يتيـ مػػف ذلػػؾ طمػػب الخفٌػػة كا 

 ،: النقػػؿكىػػي ،سػػييؿتسػػمكيا العػػرب فػػي ال اأءػػربىنػػاؾ  بيػػد أفٌ  .(ّ)لٌسػػيكلة فػػي النطػػؽ لػػيس غيػػرا

 .كالحذؼ بيف بيف اإلبداؿ كالتسييؿك 

فػػإذا أيرٍيػػدى  ،سػػاكف كػػاف قبميػػا حػػرؼىمػػزة متحركػػة  أٌف كػػؿ اعمػػـ " :يقػػكؿ سػػيبكيو ،النقػػؿ أكنن:

ٍف أىبكؾ تصب   ،عمى الساكف الذم قبمياحركتيا  يأف تمقحذفت بعد  ،تخفيفيا  .(ْ)"بيكؾ مفى مثؿ: مى

فيجكز إبػداؿ  ،تككف فيو اليمزة ساكنة كاقعة بعد فت  أك كسر أك ءـ اإلبداؿ: ىك أف :ثانينا

 .(ُ)مف جٍنس حركة الحرؼ الذم قبميا اليمزة حرؼى مدم 
                                                 

  .ِْص ـ،ُٗٗٗ القاىرة، لمتراث، األزىرية المكتبة ،القراءة أصول بيان في اإلضاءة ،محمد عمي الءباع، (ُ)
كمف القبائؿ التي مالت إلى التسييؿ، الحجاز، كغاءرة، كىذيؿ، كأىؿ المدينة كاألنصار، ككنانة، كسعد بف  (ِ)

 ٕٕ، مرجع سابؽ، صالعربيةفي الليجات ينظر: أنيس،  .بكر
وتيةة في بناء البلمةنظر: الٌشايب، فكزم، ي (ّ)  .ْٓٓ، صََِْ إربد، ، عالـ الكتب الحديث،أثر القوانين الصة
 سابؽ مصدر المحتسب،، جٌنينظر: ابف ي. ْٓٓ، ص ّالجزت  مصدر سابؽ، ،البتاب، نظر: سيبكيوي (ْ)

 .ُِْ، صُالجزت
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    Yu>min Yuwmin     "ييكمف"      تتحكؿ ؿنحك: "ييٍؤًمف" 

ذ"         DuH>aY     DuHāaY    "ياخذ"   تتحكؿ ؿ "يىٍأخي

 bi>r       biyr"بير"           تتحكؿ ؿ "ًبٍئر"     

 :حركتيػػػا عمػػػى مػػػا قبميػػػا كقكلنػػػا إلقػػػاتد فػػػا يمكػػػف قبػػػؿ اليمػػػزة حػػػرؼ متحػػػرؾا كػػػاف أمػػػا إذ

 .(ِ)يءربى خاه ( فيذا ءرب مف الشذكذ ن يقاس عميو)

كانتػػػا أسػػػكات  ،حركػػةال: فػػػإٌف اليمػػزتيف مػػػف كممتػػيف تككنػػػاف متفقتػػيف فػػػي ذؼالتسػػػييؿ كالحػػ ثالثنػػا     

مءػػمكمتيف، نحػػك:  ـأ (ْ) إف كنػػتـ( )ىػػؤنت :مكسػػكرتيف نحػػك ـأ (ّ)) جػػاتى أحػػدكـ ( :نحػػك مفتػػكحتيف

 :في تخفيؼ إحدل اليمزتيف كما يمي ، إن أٌف القٌرات اختمفكا(ٓ)أكليات أكلئؾ()

 .قساـ الثاثة، أم حذؼ مقطع صكتيٌ حذؼ إحدل اليمزتيف في األ: أكن 

مة يختمؼ عف األقساـ الثاثة، أم صكت اليمزة المسيٌ تسييؿ إحدل اليمزتيف بيف بيف في ثانيا: 

ذا كانت مفتكحة تسٌيؿ بيف اليمزة كاأللؼ  ،حرفا فرعيا تعدٌ د فاليمزة المسيمة صكت اليمزة المخففة كا 

ذا كان ذا كانت مكسكرة تسٌيؿ بيف اليمزة كاليات كا   .ت مءمكمة تسيؿ بيف اليمزة كالكاككا 

محػػؿ صػػكت  فيكػكف بػػإحاؿ صػػكت مغمػؽ ،قسػػاـ الثاثػػةاليمػػزة الثانيػة حػػرؼ مػػد فػي األ إبػػداؿ ثالثنػا:

 .(ُ)مفتكح

                                                                                                                                               

، ََِّ ،ٔطالقاىرة،  ، دار محيسف،المقتبس من الليجات العربية والقرآنيةنظر: محيسف، محمد سالـ، ي (ُ)
 .ٗٔص
 .ُِْ، صُالجزتالمحتسب، ، نظر: ابف جٌنيي  (ِ)
 .ُٔسكرة األنعاـ، آية  (ّ)
 .ُّسكرة البقرة، آية  (ْ)
 .ِّسكرة األحقاؼ، آية  (ٓ)
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adukumḥa>/aḡحذؼ إحدل اليمزتيف، مثاؿ )جاتى أحدكـ( تصب  )جا أحدكـ( -

adukumḥa/*aḡتسييؿ إحدل اليمزتيف بيف بيف مثاؿ )جاتى أحدكـ(  -

أىأىنذىٍرتىييـٍ {تعالى:مثاؿ قكلو إبداؿ اليمزة الثانية حرؼ مد  -
ِ){)

>a/aann/dar/ta/hum

أداتن دائيػػا ىػػي حالػػة أ ،حالػػة كاحػػدة إنلػػيس لميمػػزة  بػػأفٍ  ،المحػػدثيف يػػرٌدكف عمػػى ذلػػؾ لكػػفٌ 

بعػػػد  مكقعيػػػاأصػػػكات أخػػػرل ن عاقػػػة ليػػػا بػػػاليمزة إن مػػػف حيػػػث كقكعيػػػا  ،كمػػػا سػػػكل ذلػػػؾ ،كػػػاما

غيػر ذلػؾ  ـ ىػات أـقصػيرة، أحركػة  مركبػا أـكت لػيف صػ أكػاف ذلػؾ حركػة طكيمػة أـسػكات  ،سقكطيا

معممػيف عمػى مػا  ،منقمبػة أك: ىمػزة مسػٌيمة أك بػيف بػيف ليس مف الصكاب أف يقػاؿك  مما يحؿ محٌميا.

يتغٌيػػر إلػػى كءػػع آخػػر، غيػػر  قػػدكءػػع الحنجػػرة  فٌ إ إذد  كجػػكد لميمػػزة فػػي ىػػذه الحػػانتسػػمؼ أٍف ن

 .(ّ)كءع اليمزة 

إذ إنػػو ن اخػػتاؼ بػػيف مػػا "د لػػيس بالصػػكاب" :عنػػدما قػػاؿقػػد بػػالغ  شػػاىيف عبػػد الصػػبكرإف 

يؤكػػد  بػػذلؾ سػػقكطيا ( فيػػك لعػػٌؿ ذلػػؾ يٌتءػػ  مػػف خػػاؿ قكلػػو ) بعػػدك  ،فك جػػات بػػو القػػدامى كالمحػػدث

يػا بػاليمز، كىػذا مػا ت عنيػا أصػكات أخػرل ن عاقػة لمػنجكأنيا حذفت، كبيذا الحذؼ كجكد اليمزة 

بقػاتمػز جات بو القػدامى عنػدما أقػٌركا بحػذؼ الي كمػا ىػذا إن نتيجػة تغيػر  ،حركتيػا أك نقػؿ حركتيػا كا 

 .كممة بعدما سٌيمت اليمزة أك حذفتفي ال

التػػي كردت فييػػا  ن بػػٌد مػػف تكظيػػؼ بعػػض الشػػكاىد ،ف اليمػػز كالتخفيػػؼكبعػػد ىػػذا التصػػٌكر عػػ    

 كنسبتيا إلى البيئات المغكية التي كردت بيا. أداتات متعددة لميمزة

                                                                                                                                               

 .ٗٔصمرجع سابؽ، ، المقتبس من الليجات العربية والقرآنيةنظر: محيسف، ي (ُ)
.4سٕسجانثمشجآٌح0

، أبو عمرو بن العالءنظر: شاىيف، عبد الصبكر، ي  (ّ) ، مكتبة أثر القراءات في األصوات والنحو العربية
 .ُٕٔ، ص ُٕٖٗ، ُط  القاىرة، الخانجي،
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 :ٍكًجوً ﴿  قاؿ تعالى ا ييفىر قيكفى ًبًو بىٍيفى اٍلمىٍرًت كىزى  (ُ)﴾فىيىتىعىم ميكفى ًمٍنييمىا مى

(ِ)كقتادة كمف ذلؾ قراتة الحسف"
ٍكًجػًو"" بفػت  المػيـ ككسػر الػرات خفيفػة مػف غيػر  بىٍيفى اٍلمىًر كىزى

" بفػػت  المػػيـ كتشػػديد الػػرات .ىمػػز ػػر  ػػٍرت" بءػػـ المػػيـ كقػػراتة ابػػف أبػػي إسػػحاؽ:  .كقػػراتة الزىػػرم: "اٍلمى "اٍلمي

 .": "اٍلًمٍرت" بكسر الميـ كاليمز(ّ)كقراتة األشيب .كسككف الرات كاليمز

ػػًر" بفػػت  المػػيـ كخفػػة الػػرات مػػف غيػػر ىمػػز  قػػاؿ أبػػك الفػػت : أمػػا قػػراتة الحسػػف كقتػػادة: "بػػيفى اٍلمى

، كرأيػػت  ػػبي ، فكاءػػ  الطريػػؽد كذلػػؾ أنػػو عمػػى التخفيػػؼ القياسػػيد كقكلػػؾ فػػي الخػػبت: ىػػذا اٍلخى ػػبى اٍلخى

، كرأيػت  ػزي ًب، تخذؼ اليمزة كتمقػى حركتيػا عمػى البػات قبميػا. كتقػكؿ فػي الجػزت: ىػذا اٍلجي كمررت باٍلخى

ًز، كعميو القراتة:  ، كمررت باٍلجي زى  .(ٓ)" (ْ)﴾ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً  تال ًذم ييٍخًرجي اٍلخىبى  ﴿اٍلجي

تغٌيػرات  مػفكمػا نػتا عنيػا  ،ىػذه اآليػة شػأففػي التي كردت أكرد أبك الفت  القراتات الشاٌذة ك 

ءػرب بعػض األمثمػة ، ك تخفيػؼ قياسػيٌ  بأنػو إذ كصػؼ التخفيػؼ دتخفيػؼ اليمػز ناجمػة عػفصكتٌية 

لػدل بعػض القبائػؿ التػي  خاصػة اسػتعمانتو ىنػاؾ أف ٌ باإلءافة إلػى لميمز  اصكرن  ثمةتؤكد أٌف  التي

اسػػػتعمانت لغكٌيػػػة خاصػػػة تمكنػػػو مػػػف  كمـمػػػتفنجػػػد أٌف ىػػػذه القػػػراتات تتػػػي  لم اليمػػػز. كانػػػت تخفػػػؼ

بحػػذؼ كذلػؾ  ،اسػتعماؿ خػاص فػي التخفيػؼ اأف الحسػف كقتػػادة ليمػ كمػا يظيػر اسػتخداـ لغػة بينيػا.

                                                 

 .َُِسكرة البقرة، آية  (ُ)
، مرجع قاموس تراجم األعالمقتادة بف دعامة بف قتادة بف عزيز، أبك الخطاب السدكسي البصرم. الزركمي،  (ِ)

 .ُٖٗص، ْسابؽ، الجزت
ىك مسكيف بف عبد العزيز بف داكد بف إبراىيـ أبك عمرك المصرم المعركؼ بأشيب صاحب اإلماـ مالؾ، ركل  (ّ)

غاية النياية ق(، ّّٖ، شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد)ت القراتة سماعنا عف نافع بف نعيـ. ابف الجزرمٌ 
 .ِٔٗ، صِالجزت بيركت، . تحقيؽ برجستراسر، دار الكتب العممٌية،في طبقات القرآء

 ، كىي قراتة أبي كعيسى.ِٓسكرة النمؿ، آية  (ْ)
 .َُُ، صُالجزتالمحتسب، ، جٌنيابف  (ٓ)
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لقات حركتيا  ىػذه انسػتعمانت عمػى  صػؼفيؿ يمكػف أف ن. الحرؼ الساكف الذم قبميا عمىاليمزة كا 

  أنيا لغات

" بتشػػديد (ُ)كأمػػا قػػراتة الزىػػرم" ػػر  الػػرات فقياسػػو: أف يكػػكف أراد تخفيػػؼ المػػرت عمػػى قػػراتة : "اٍلمى

ػر" ثػ ـ ثقػؿ لمكقػكؼ عمػى قػكؿ مػف قػاؿ: الحسف كقتادة، إن أنو نكل الكقؼ بعػد التخفيػؼد فصػار "اٍلمى

خالٌد، كىك يجعٌؿ، كمررت بفرٌج، ثـ أجػرل الكصػؿ مجػرل الكقػؼ فػأقر التثقيػؿ بحالػو، كمػا جػات  اىذ

  :عنيـ قكلو

ٍييىؿ                   (ِ)  كأف ميكاىا عمى الكىٍمكىؿ             ًببازؿو كجنات أك عى

 :يريد: العييؿ كالكمكؿ، ككبيت الكتاب

ي ة أصٌما     مي  حبٌ ا يي ءخمن ثيٌمتى ًجيتي حى  (ّ) م اخى األءٍ  ؽى الخي

كفػػي ىػػذا شػػذكذافد أحػػدىما: التثقيػػؿ فػػي  .مػػف فػػت  اليمػػزة، يريػػد: األءػػخـ، فثقػػؿ ثػػـ أطمػػؽ

 .(ْ)"كاآلخر: إجرات الكصؿ مجرل الكقؼد ألنو مف باب ءركرة الشعرالكقؼ، 

انسػتعمانت ن  إن أف ىذه لغكٌية كانت متاحة آنذاؾ،استعمانت  ، تيعدٌ كىذه األمثمة أيءا 

ا اسػػتعمانت لغكٌيػػة فػػي لغػػة نيػػإبػػؿ  ،تاٌمػػة اسػػتكفت جميػػع الشػػركطبأنيػػا لغػػات  نصػػفيانسػػتطيع أف 

 ."البديمةالصيغ " أن كىكيا معناىا الحقيقٌي ييعطبيا خاٌصا  اسماعمييا نطمؽ أف  كيمكفالعرب، 

                                                 

 .الزىرمىك اإلماـ العمـ محمد بف مسمـ بف شياب   (ُ)
 .(ع ق ؿ)القائؿ: منظكر بف مرثد األسدم. لساف العرب، مادة  (ِ)
 الككيت، ، النقرة، دار ابف قتيبة،مجموع أشعار العرب، ديوان رؤبة، ق(ُْٓ)ت: ال بف عبد رؤبة ،العجاج (ّ)

 .ُّٖص
 .َُُ، صُالجزت مصدر سابؽ، المحتسب،، ابف جٌني (ْ)
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أف نحكػـ عمييػا فػا نسػتطيع  "دف التخفيؼ لغة أىؿ الحجاز كالتحقيؽ لغػة تمػيـإ" :كأما قكلنا

مقصػكرا عمػى بيئػة الحجػاز دكف التخفيػؼ يكػف فمـ  ،متكمـبؿ صيغ بديمة متاحة لم ،بأنيا لغة مستقٌمة

الميجػػات  كقػػد ذكرنػػا آنفػػا أف .مػػف أرادطيع تحقيقيػػا أك تخفيفيػػا ظػػاىرة عامػػة يسػػت اليمػػزةألف  دغيرىػػا

د فأىػػػؿ المدينػػػة يقكلػػػكف يػػػاتحقيقإلػػػى  الميجػػػات البدكٌيػػػة كمالػػػت ،اليمػػػزة تسػػػييؿمالػػػت إلػػػى الحءػػػرٌية 

 .(ُ)"" األحمر"" بدن مف يقكلكف "لحمر ككانكا ،"بدينا" بدن مف "بدأنا"

ـٌ    إن أف اليمػػز كػػاف مػػف  ،مػػرةكف بػػالتحقيؽ مػػرة كبالتسػػييؿ القػػٌرات كػػانكا يقػػرؤ إٌف كثيػػرنا مػػف ثػػ

فأصػػب   ،را ليػػاااتخذتػػو الفصػػحى شػػع ،شػػاع كظيػػر أمػػره بيػػد أنػػو عنػػدماالتميمٌيػػة  الميجػػة خصػػائص

ػٍرتيكفى ئفة رآىـكمنو قكؿ رؤبة لطا" .(ِ)شعر كالخطبالينتمي إلى المغة النمكذجٌية في    : أيف يريد المى

ػػػٍرأة،كقػػػد أنثػػػ ػػػرىةكخففػػػكا التخفيػػػؼ القياسػػػٌي فقػػػالكا كا فقػػػالكا: مى ػػػراةه كذلػػػؾ  :ا: كقػػػد قػػػالك وكقػػػاؿ سػػػيكي ،: مى مى

 .(ّ)"قميؿ

راس، : )أصػػػحابيا خفػػػؼ اليمػػػز فيقػػػكؿت مػػػف الميجػػػات العربٌيػػػةالحػػػديث كثيػػػره  فػػػي العصػػػرك 

نفسػو ( كفػي الكقػت )كاس ما( بدن مف )كأسي مػاتو  ككذلؾ ،(كامرأة رأس كفأس)( بدن مف  ةرى مى ، فاس

عنػػدما نصػػؼ ىػػذا التفػػاكت بػػيف ف ،رئػػيس كغيرىػػا مػػف الكممػػات ،يحققػػكف اليمػػز فػػي قػػكليـ: مػػؤمنيف

عنػػدما كػػاف يقػػرأ الرجػػؿ مػػف تمػػيـ أنػػو مػػا يثبػػت ذلػػؾ ك  ،الكممػػات فػػا نصػػفو بأنػػو لغػػة قػػـك دكف غيػػرىـ

صػػيغ ال ذا مػػف قبيػػؿفيػػ ،ة المشػػتركة يقػػرأ بتحقيػػؽ اليمػػزكصػػكن إلػػى عصػػرنا الحاءػػر، بالمغػػة الرسػػميٌ 

 .ميجٌية في تمؾ المغةالصفات الأك البديمة 

                                                 

 .ٖٗص مصدر سابؽ، العربٌية،نظر: أنيس، في الميجات ي  (ُ)
 .ُّٗ، ص ُ، الجزتالليجات العربيةة في التراث، نظر: الجندمي  (ِ)
 ُٔٓ: ُ مصدر سابؽ، ،لسان العربنظر: ابف منظكر، ي  (ّ)
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  ،مىقىوي  ﴿: تعالى يقكؿكفي مكءع آخر بىدىأى  ۖ ال ًذم أىٍحسىفى كيؿ  شىٍيتو خى ٍمؽى  كى نسىافً  خى  (ُ)﴾ًطيفو  ًمف اإٍلً

ٍمؽى اإٍلٍنسىاًف"، بغير ىمز"  بىدىا خى عندنا عمى قاؿ أبك الفت : ترؾ اليمز في ىذا  .قرأ الزىرم: "كى

 :البدؿ، ن عمى التخفيؼ القياسي، كمثمو بيت الكتاب

 (ِ) فىزىارىةي ن ىىنىاًؾ اٍلمىٍرتىعي  يفىاٍرعى          عناكد  مي  كابي الر  مىسمىمىة ل كمىءىتٍ                

كلػػك كػػاف تخفيفػػا قياسػػيا لجعػػؿ اليمػػزة بػػيف بػػيف، فقػػاؿ: "بػػدا"، كلػػك أسػػندت الفعػػؿ إلػػى نفسػػؾ 

، كمػا حكػي عػعمى  ، بألؼ ن ىمز في لفظيا، كعمى البدؿ: بىػدىيتي نيـ: التخفيؼ القياسي قمت: بىدىاتي

، كأخطيتي   .(ّ)" قريتي

سكنت عمى األصؿ الػذم  ،يرل العممات في ىذا  "أف اليمزة لما كانت طرفنا كقد كقؼ عمييا

يػا الحػرؼ الػذم منػو مند فمػذلؾ أبػدؿ كمػف مذىبػو تخفيفييػا فػي الكقػؼ ،يجب فػي كػؿ  مػا يكقػؼ عميػو

 .(ْ)"حركة ما قبميا

 تأف اليمػزة أبػػدل جٌنػيف لنػا ابػف يٌ الزىػرم بغيػر ىمػز كفػػي ذلػؾ يبػ كقػرأقػرأ الجميػكر ) بػدأ ( 

 .األلػؼ إسػقاط فػي ىػي لغػةك  ،تػات المػتكمـ قمبػت يػات كقكلػؾ قريػت كبػديتإسػنادىا إلػى أم عند د األف

تتكػكف  "،بػدأ" فقكلنا: :تغيير في النظاـ المقطعيا الحذؼ ب عمى ىذترتٌ ك  ،مالت العرب لمسيكلةكقد 

                                                 

 .ٕسكرة السجدة، آية  (ُ)
 كأكمميا: ءبط معانيو كشركحو، ديكانو ديوان الفرزدق،شرح  ق(،ُُْينظر: الفرزدؽ، ىماـ بف غالب )ت: (ِ)

 .ّٓص  ِالجزت  ،ُّٖٗ، ُط بيركت، مكتبة المدرسة، ،المبنانيب ادار الكت الحاكم، إيميا
 .ُّٕ، صِالجزت ،سابؽ مصدر المحتسب،، ابف جٌني (ّ)
، ، الروضة في القراءات اإلحدى عشرةىػ(ّْٖالبغدادم، ألبي عمي الحسف بف محمد بف ابراىيـ المالكي )ت  (ْ)

دكتكراه غير منشكرة، الرياض، جامعة اإلماـ محمد بف رسالة دراسة كتحقيؽ: نبيؿ بف محمد إبراىيـ آؿ إسماعيؿ، 
 .ِّٓص ،ُُْٓ، سعكد اإلسامٌية
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أم كانػت  .دا( ،أ ( كبعد الحذؼ أصػبحت مقطعػيف صػكتٌييف )بى  ،دى  ،مف ثاثة مقاطع صكتٌية ) بى 

bada>a) )  كتحكلت إلى(   ā ). 

يقكلػكف فػي فعػؿ ىػذا نحػك  ،ت: في بدأ بًدم كىي لغة لطػيٌ كاألنصار تقكؿ ،ة: ىي ليغيٌ كقيؿ"

 أصمو بػدم، ثػـ بػدأ أك عمػى لغػة األنصػار،ك  .تككف قراتة الزىرم عمى ىذه المغةبقي بقأ فاحتمؿ أف 

 :(ُ)ركاحة ابف قاؿ

ًبًو بىدً            نايٍ ًبًاسـً اإًللىًو كى

بىدنا غىيرىهى شىقينا  لىك عى كى
(ِ)

 

أك نمػػط كامػػي كػػاف  ،ظػػاىرة عامػػةكالمتتبػػع لظػػاىرة الػػتخمص مػػف اليمػػز كتسػػييميا يجػػد أنيػػا 

فمػػنيـ مػػف يحػػذفيا  :إن أنيػػا جػػاتت عمػػى أنمػػاط ،إلػػى عصػػرنا الحاءػػر فػػي القػػدـ كمػػا زاؿ امكجػػكد

 :مثػػػؿ كمػػػنيـ مػػػف يخففيػػػا بػػػيف بػػػيف ،(حػػػدكـفػػػي قػػػراتة ) جػػػا أ (ّ)( حػػػدكـقكلػػػو تعػػػالى ) جػػػات أ :مثػػػؿ

تبػايف  نفسو كىي في الكقت لغكية،أك صيغ بديمة أك استعمانت جميعيا صيغ اختيارٌية ف ،يتساتلكف

فكػػؿ   ،دائػرة جزئٌيػة مػف الػدائرة الكمٌيػة كىػي ،البديمػة ميجػي ىػك فػرع مػف الصػيغألف التبػايف الد ليجػيٌ 

نسػػمي كػػؿ كن يمكننػػا أف  ،اختيارٌيػػة ةفػػي العصػػر الحػػديث صػػيغ نطمػػؽ عميػػويمكػػف أف  تبػػايف ليجػػي 

 :اآلتية، كذلؾ ل.سباب اليجيٌ  ااختيارية تباين ةصيغ

                                                 

، دار الكتب تفسير البحر المحيطق(، ْٕٓنظر: األندلسي، أبك حٌياف محمد بف يكسؼ )تمشطكر الرجز. ي (ُ)
 .ُْٗ، صٕالجزت  بيركت، العممٌية،

، ُِٖٗدمشؽ،  ، تحقيؽ: كليد قصاب، دار العمـك لمطباعة كالنشر،ديوانوق(، ٖابف ركاحة، عبد ال )ت: (ِ)
 .ُِْص
 .41سٕسجاألَعاو،آٌح (ّ)
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 متكمـالفػ، مػا التميمٌيػة كمػا الحجازٌيػة :كلنػاكق ،ف الميجي يطمؽ عمى لغة قكـ ما دكف غيرىـايالتب -1

كبعد انفتاح القبائؿ عمى  في بادئ األمر، بني تميـ في الخطابن يعمـ طريقة كاف في الحجاز 

 .كغيره مف اليمز بعءيا كانت البيئات تتمسؾ بصفات ليجاتيا

 : " مػا ىمػز الرسػكؿ قػاؿ  عػف ابػف عمػر الحػاكـما يؤكد ىذا انستدنؿ مػا ركاه ك 

نما اليمز بدعة ابتدعكىا مف بعدىـكن أبك بكر كن عمر كن الخمفات غير أٌف ىذا انستدنؿ . (ُ)" ، كا 

 ؽيحقٌػ ق(َُِ)ت:ابػف كثيػر ذا ا ىػكيػمػألكؼ بيئتػود فالمػتكمـ فػي أٌم بيئػة أف يخػرج عػف ن يمنػع 

الػتخمص  فػي مػع أبػي جعفػر كنػافع اشترؾ كثير ابف أف كلك :أنيس يقكؿ الحجازية، بيئتو مخالفا اليمزة

 اليمػز مػف بيئػتيـ عػف عػنيـ عيػرؼ مػا التزمكا قد القٌرات أفٌ  عمى نحكـ أف نستطعنا ،مف تحقيؽ اليمز

 شاعت التي الميجات صفات قراتاتيـ في أحيانا القٌرات بعض خالؼ قد ،آنفا قٌررنا كما كلكف و.عدم أك

 .(ِ)ـيظيرانيٌ  بيف

مػى رنا ( دخػؿ عبػدليؿ أف ) كثٌيػتخفٌػؼ اليمػز  ،رٌيػثى خزاعة التي منيػا كي أٌف " إلى ذلؾ  يءاؼ

قػاؿ: فػي أٌم شػيت  قػاؿ: فػي  ،فقػاؿ لػو بعػض جمسػائو: لحنػت ،عبد العزيز بػف مػركاف فأنشػده شػعرا

 (ّ):قكلؾ

  ر لـ تىًرـً ك ئما اٍعتىؿ  نىٍزري الظُّ     ن أنزري الٌنائؿى الخميؿى إذا        

                                                 

تحقيؽ: عبد ال بف عبد المحسف  ،المأثوربالمنثور في التفسير  الدرة ، ىػ(ُُٗالسيكطٌي، جاؿ الديف، )ت (ُ)
 .ّٖٗص  ،ُالجزت  ََِّ،ىجر لمبحكث كالدراسات العربية كاإلسامية مركز، )د.ـ(، ُط التركي

 .ٖٔ-ٕٔ، ص، مرجع سابؽ، في الميجات العربٌيةأنيس  (ِ)
. ىك ِْٕ، صُُٕٗبيركت، ، جمعو كشرحو: إحساف عباس، دار الثقافة،ديوانوق(، َُٓ)ت: كثير عزة  (ّ)

 .بف عبد الرحمف بف األسكد بف ممي  مف خزاعةكثٌير 
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فمـ تكف في ذلػؾ  (ُ): ىذا كاـ قكمي"فقاؿ لو كثير: اسكت ،كأصؿ الفعؿ )) ترأـ (( باليمز

  .ف بيف الميجاتيايا تبنٌ إ بؿ ،ـممتكيارية متاحة لمتالكقت صيغ اخ

كصػػكن إلػػى  عمػػى بعءػػياح المغػػات كانفتػػا ،ٌيػػةيجػػات العربملاتػػداخؿ ك بعػػد الفتكحػػات اإلسػػامية  -ِ

 بمغػػةيػػتكمـ أف  ويمكنػػمتاحػػة، الميجٌيػػة السػػتعمانت كٍفػػره مػػف ان المػػتكٌمـأصػػب  لػػدل  ،عصػػرنا الحػػالي

فػي  اا أصػبحتمذلؾ الكقت إن أنيفي  اليجي افياتاف المغتاف كانتا تباين، ٌييفبمغة الحجاز أك  ٌييفتميمال

فػي التخاطػب  منيا لغة معٌينة فرض عمينان تي  المتكمميفاختيارٌية متاحة لدل  اصيغالعصر الحديث 

 .فيما بيننا

 

 بتاب المحتسب من اليمز في القراءات الشاذةة تسييلعلى  شواىد: 


ـي  } :قػػػاؿ تعػػػالى -1  ق(ُُ)ت:البصػػػرم كمػػػف ذلػػػؾ قػػػراتة الحسػػػف" (2){ أىنبًػػػٍئييـ ًبأىٍسػػػمى ًئًيـٍ  قىػػػاؿى يىػػػا آدى

" بػػكزف أىٍعًطًيػػـ،  ـٍ " بػػا ىمػػزرحمػػو ال: "أىٍنػػًبًي كم عنػػو: "أىنبػػيييـي قػػاؿ أبػػك الفػػت : أمػػا قػػراتة الحسػػف: . كري

، كىػذا ءػعيؼ فػي المغػةد  " كػأعطيـ، فعمػى إبػداؿ اليمػزة يػات عمػى أنػو يقػكؿ: أىٍنبىٍيػتي كأىٍعطىٍيػتي ـٍ "أىٍنًبًي

 .(ّ)".ألنو بدؿ ن تخفيؼ، كالبدؿ عندنا ن يجكز إن في ءركرة الشعر

                                                 

 .ُّٖص  مرجع سابؽ، ،الليجات العربيةة في التراثالجندم،  (ُ)
 .ّّسكرة البقرة، آية   (ِ)
 .ٔٔ، ص ُالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف   (ّ)
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مىٍيػوً مىف } :قاؿ تعالى -2 ـى عى ٍيًف فىػاى ًإثٍػ ؿى ًفػي يىػٍكمى ٍمػؿ   (1){تىعىج  كمػف ذلػؾ مػا ركل ابػف مجاىػد عػف الز 

ـى عميػو،  ؿ قاؿ: سألت سالـ بف عبد ال بػف عمػر عػف الن ٍفػر فقػرأ: "فمػف تعجػؿ فػي يػكميف فىمىػٍث ٍركى بف جى

ـى عميو ـى  .كمف تأخر فىمىٍث مىٍيًو{ إن أنو حذؼ اليمزة ألبتة،  قاؿ أبك الفت : أصمو قراتة الجماعة: }فىا ًإٍث عى

ـى  فالتقػػػت ألػػػؼ "ن" كثػػػات "انثػػػـ" سػػػاكنيف، فحػػػذؼ األلػػػؼ مػػػف المفػػػظ نلتقػػػات السػػػاكنيف، فصػػػارت "فىمىػػػٍث

 .(ِ)و"عمي

ػػػٍزته م ٍقسيػػػكـه  }: قػػاؿ تعػػػالى  -3 ـٍ جي ػػػٍنيي ػػػٍبعىةي أىٍبػػػكىابو ل كيػػػؿ  بىػػػابو م  كمػػػف ذلػػػؾ قػػػراتة الزىػػػرم: "  (3){ لىيىػػػا سى

ٍقسيػػػكـه } ػػػزذ مى ـٍ جي قػػاؿ أبػػػك الفػػػت : ىػػػذه لغػػػة مصػػنكعة، كليسػػػت عمػػػى أصػػػؿ الكءػػػع. {ًلكيػػؿ  بىػػػابو ًمػػػٍنيي

"، ألنػو  ػزي ٍزت" فيٍعؿ مف جزٍأت الشيت، كىك قراتة الجماعة إن أنو خفػؼ اليمػزة، فصػارت "جي كأصميا "جي

ذلػؾ فػي الكقػؼ،  حذفيا كألقى حركتيا عمػى الػزام قبميػا، ثػـ إنػو نػكل الكقػؼ عمػى لغػة مػف شػدد نحػك

ػٌز"، ثػـ أطمػؽ كىػك يريػد نيػة الكقػؼ كأقػر التشػديد  فقاؿ: ىذا خالٌد كىػك يجعػٌؿ، فصػارت فػي الكقػؼ "جي

ٌز" كما قالكا في الكصؿ: سبسٌبا، ككمكٌا   .(4)" بحالو فقاؿ: "جي

ـٍ } :قاؿ تعالى  -ْ ًمٍنيىا تىٍأكيميكفى  ًفييىا ًدٍؼته  لىكي نىاًفعي كى مى ". بغيػر ىمػزقرأ الزىػرم   (5){كى قػاؿ أبػك  "ًدؼي

" ٍقسيػػكـه ػػٍزته مى ، بتشػػديد (6)الفػػت : ىػػذه القػػراتة أقػػيس مػػف قراتتػػو األخػػرل التػػي ىػػك قػػكؿ ال عػػز كجػػؿ: "جي

                                                 

 .َِّسكرة البقرة، آية   (ُ)
 .َُِ، ص ُالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، ابف جٌني  (ِ)
 .ْْسكرة الحجر، آية  (ّ)
 .ْ، صِالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف   (ْ)
 .ٓسكرة النحؿ، آية  (ٓ)
 .ْْ، آية الحجرسكرة  (ٔ)
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الػػػزام. كذلػػػؾ أنػػػو ىنػػػا خفػػػؼ ن غيػػػر. فحػػػذفت اليمػػػزة كألقػػػى حركتيػػػا عمػػػى الفػػػات قبميػػػا. كقكلػػػؾ فػػػي 

"، إن أنػو . "يزئػر يػزر"، كفػي "يمكـ: يمػـ". كفي "ةمى سى مسألة: مى " ٍقسيػكـه ػزذ مى فكػاف قيػاس ىػذا أف يقػكؿ: "جي

  .(ُ)".سمؾ في كؿ مف القراتتيف طريقا إحداىما أقكل مف األخرل

ـٍ أىٍحسىػػفي  } :قػػاؿ تعػػالى -ٓ ػػف قىػػٍرفو ىيػػ ـٍ أىٍىمىٍكنىػػا قىػػٍبمىييـ م  ػػ كى ًرٍئينػػا كى كمػػف ذلػػؾ قػػراتة طمحػػػة:  (ِ){أىثىاثنػػا كى

ًريًّػػاقػاؿ أبػػك  .ا"، خفيفػة بػػا ىمػزينػ"كرً  ، خفيفػة بػا ىمػػزد كذلػؾ أنػو فػػي "الفػت : النظػر مػػف ذلػؾ فػي "كى

ما مف ركيت، فأصمو  "كًرٍثينػا" كىًرٍعينػا، عمػى قػراتة أبػي  -كىػك مػف اليمػز-األصؿ فعؿ إما مف رأيت كا 

عمػػرك كغيػػرهد فأريػػد تخفيػػؼ اليمػػز، فأبػػدلت اليمػػزة يػػات لسػػككنيا كانكسػػار مػػا قبميػػا، ثػػـ أدغمػػت اليػػات 

ًريًّػاالمبدلة مف  كيجػكز أف يكػكف مػف ركيػت . "اليمزة في اليات الثانية التػي ىػي نـ الفعػؿ، فصػارت "كى

قاؿ أبك عمي: كذلؾ ألف المرياف نءػارة كحسػناد فيتفػؽ إذا معنػاه كمعنػى "كزيػا" بػالزام. كأصػمو عمػى 

ًريًّا "، فأبدلت الكاك يات، كأدغمت في اليات بعدىاد فصارت "كى "ىذا "ًرٍكمه
(ّ). 

 .السم والفعلفاء البلمة بين حربة تغيرات : الثانية الباب 


، فػػي العصػػكر القديمػػةالمسػػتخدمة  لتغيػػر الميجػػاتتبعنػػا  عػػف أصػػميا فػػات الكممػػةحركػػة تتغيػر 

فػػي  رٌيػػالتغٌيػػرات يطػػرأ تغ فػػي بعػػض وفػػي جميػػع الحػػانتد ذلػػؾ أنػػ لكػػف ىػػذا التغيػػر ن يقػػاس عميػػو

طبػػة( ،، كقكلنػػا )ًخطبػػةلميجػػات المعنػػى كىػػذا منػػاؼو  ، كن يحػػٌؿ أٌم خػػاصال اىػػاكػػؿ كممػػة ليػػا معنف .خي

ىنػاؾ بعػض القػراتات يطػرأ عمييػا إن أٌف  الميجػات.يصػٌنؼ مػف بػاب ن كىػذا  ،ا مكػاف األخػرلمػمني

ىػػذا التغييػػر ن يتنػػافى مػػع المعنػػى العػػاـ د بيػػد أف ٌ ره فػػي المعنػػىا تغٌيػػبعػػض التغٌيػػرات ممػػا ينػػتا عنيػػ
                                                 

 .ٕ، ص ِالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف  (ُ)
 .ْٕسكرة مريـ، آية  (ِ)
 .ّْ، صِالجزت ،نفسوالمصدر  (ّ)
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ػػا} :كقكلػػو تعػػالى لمسػػياؽ، نىػػاحى الػػذُّؿ   كىاٍخًفػػٍض لىييمى ػػةً  ًمػػفى  جى قػػراتة ابػػف عبػػاس  كمػػف ذلػػؾ"  (ُ){الر ٍحمى

نىػػػاحى الػػػذ ؿ  ن  كعػػػركة بػػػف الزبيػػػر  ".             فػػػي جماعػػػة غيرىمػػػا: "جى

لإلنسػػػاف، كىػػػك ءػػػد العػػػز. ككػػػأنيـ  فػػػي الدابػػػة: ءػػػد الصػػػعكبة، كالػػػذُّؿُّ  الػػػذ ؿُّ "قػػػاؿ أبػػػك الفػػػت :       

اختػاركا لمفصػػؿ بينيمػػا الءػػمة لإلنسػاف كالكسػػرة لمدابػػةد ألف مػػا يمحػػؽ اإلنسػاف أكبػػر قػػدرا ممػػا يحمػػؽ 

الدابة، كاختاركا الءمة لقكتيا لإلنساف، كالكسرة لءعفيا لمدابة. كن تسػتنكر مثػؿ ىػذا كن تنػبي عنػود 

ًيؿى استكحش. ، كمف جى  .(ِ) " كقد مر مف ىذا ما ن يحصى كثرة فإنو مف عىرىؼى أىًنسى

 ،زيجاجػة ) :قكلنػا ،جػات العربٌيػةالميرات التي تطرأ عمى فات الكممػة فػي يٌ كمٌما يدلؿ عمى التغ

ثىػؿي نيػكًرًه كىًمٍشػكىاةو ًفييىػا ًمٍصػبىاحه اٍلًمٍصػبىاحي ًفػي} :في قكلو تعػالىزىجاجة (  ،ًزجاجة ػةي  مى اجى ػةو الزُّجى اجى زيجى

ػػةي " :جٌنػػيابػػف  يقػػكؿ. (3){كىٍككىػػبه دير مذ كىأىن يىػػا  اجى ػػةو الز جى اجى " كمػػف ذلػػؾ قػػراتة نصػػر بػػف عاصػػـ: "ًفػػي زىجى

ػػة: بػػالفت ، كالءػػـ، : فييػػا ثػػاث لغػػاتقػػاؿ أبػػك الفػػت  فػػت  الػػزام فييمػػا. اجى ػػة، كىًزجى اجى ػػة، كزيجى اجى : زىجى

اج، كزيجػاج، كًزجػاج: كنىعامػة، كنىعػاـ، كريقاقػة كرقيػاؽ، كًعمامػة كًعمػاـ.  حكػى كالكسر. كفي الجمع زىجى

كًسيـ، يريد: عمائميـ. فقد يككف كًزجاجة كًزجاج، كيجكز أيءا أف ؤ بعءيـ: كءعكا ًعمامىييـ عف ر 

اف.يككف جمعا مكسرا كظريؼ كًظراؼ، كدرع ًدنص كأدريع ًدنص، كناقة ًىجاف كأيني   ؽ ًىجى

نيػػػب ممػػػا يقػػػع لمكاحػػػد فمػػػا فكقػػػو بمفػػػظ كاحػػػد  -كيػػػدؿ عمػػػى أنػػػو تكسػػػير  قػػػكليـ: -كلػػػيس كىجي

 ًىجانػاف، ككػذلؾ أيءػػا زىجػاج جمػع زىجاجػػة كًزجاجػة كزيجاجػة تكسػػير الجمػع عمػى مػػا مءػى ن عمػػى

ف -لجمع بطرح اليات. كنظير ًعمامة كًعماـ ا لػـ  إذا لـ تجعمو تكسيرا، كجعمتو جمعا بحػذؼ التػات كا 

                                                 

 .ِْسكرة اإلسرات، آية   (ُ)
 .ُٖ، ص ِالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف   (ِ)
 .ّٓسكرة النكر، آية  (ّ)
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، كثايػػة  -يكػػف جنسػػا ككػػاف مصػػنكعا . كرايػػة كرامه ػػًفيف، كدكاة كدىكنل، كغايػػة كغػػامه قػػكليـ: سػػفينة كسى

، كطاية كطامه   .(ُ)كثامه

  (ِ)زىجاجػة، زيجاجػة، ًزجاجػة "ثػاث لغػات "( كػذلؾ إلػى أنيػا قَّٕكيذىب ابف خالكيو )ت:

 ،امىكىػػذا مػا تعػػارؼ عميػو العػػرب القػػد ،"لغػػات ثػاثكفييػػا "يؤكػػداف القػكؿ  ابػف خالكيػػو ك  جٌنػػيابف فػ

إلػى  كلػـ يصػنفكىا تحػت مسػمى الميجػة التػي تتبػع ،غير أنيـ لـ يذكركا أنيا لغات تتبع لقبائؿ معٌينػة

 .ةنبيئات معيٌ 

"أف العرب القدمات حيف كانكا يشيركف إلى   أسمفنافيما  يالراجح عبده الدكتكركبالعكدة إلى رأم      

 الػدرس فػي نعرفػو الػذم اٌلنحػك عمػى اٌلميجػة مصػطم  يسػتعممكا لػـ القبائػؿ، ليجػات بػيف الفركؽ تمؾ

 لػـ يػـنٌ أ إلػى راجػع ذلػؾ كلعػؿٌ  ة،لغٌيػ أك لغػة يجػةمٌ ال عمػى يطمقػكف كػانكا مػانٌ إ.... الحػديث، غػكمالمٌ 

 بػؿ ةالعادٌيػ حيػاتيـ فػي اسٌنػال ميامٌ يتك كاف التي القبائؿ ليجات مف كاممة ليجة دراسة عمى ركايتكفٌ 

 .(ّ)الفصحى دخمت التي يجيةمٌ ال الفركؽ ىذه عمى تصب مانٌ إ ماحظاتيـ كؿٌ 

ميجػٌي بػيف تمػؾ القبائػػؿ، لا التبػايف سػميتوكىػذا مػا  ،فػكارؽ ليجٌيػة بػيف القبائػؿ ثٌمػةيٌتءػ  أٌف 

ميجٌية في المغة الكاحدة كانكا يطمقكف عمييا لغات، فاألحؽ أف نفصؿ بينيػا فػي الفكارؽ ال لعؿ بعض

تكػػكف  كمػػا أنػػو يمكػػف أف ،فػػي المغػػة الكاحػػدة "صػػيغ اختياريػػة"نطمػػؽ عمييػػا اسػػـ أف الحػػديث ك العصػػر 

 متاحة مستعممة في كؿ المغات. بديمة ابكصفيا صيغ أم دأكثر مف لغةفي الفركقات الميجية تمؾ 

                                                 

 .َُٗ، ص ِالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف  (ُ)
، مختصر في شواذ القرآن من بتاب البديع ،ق(َّٕأبك عبد ال الحسيف بف أحمد )ت: ،ابف خالكيوينظر:  (ِ)

 .َُِ، ص ُّْٗ،القاىرة عني بنشره: برجستراسر، المطبعة الرحمانية،
 .َٓص مرجع سابؽ، العربٌية في القراتات القرآنية، ، الميجاتجحياالر ينظر:   (ّ)
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 أفٌ  جٌنيما ذكر ابف ك  ،ليا ءكابطيا الخاصة، ةنقبيمة معيٌ كٌؿ لغة تتبع لأٌف  ،كمجمؿ القكؿ

كبعبارة أخرل  ،يجة مف الميجات المستعممة آنذاؾل كؿ لغة ىي أف فيك يقصد د" ثاث " فييا لغات

طػػرؽ ) زىجاجػػة، زيجاجػػة، ًزجاجػػة(  يمكػػف أداؤىػػا بػػثاث مػػتكمـمتاحػػة لم صػػيغ اختيارٌيػػة مسػػتعممةىػػي 

 الميجي. ايف التب إن كىيالدائرة الجزئٌية  يامن تفٌرعتكمٌية بالدائرة  البديمةصيغ ال فيمكف كصؼ

  ٍرعه } :أما في قكلو تعالىك ٍف أىٍعنىابو كىزى ن اته م  ٍيػري ًصػٍنكىافو  كىجى نىًخيػؿه ًصػٍنكىافه كىغى  جٌنػيابػف يػرل  .(ُ){كى

إن الحسػػف  {ًصػػٍنكىافه }راتة النػػاس: قػػ"  :كصػػفيا فقػػاؿب أسػػيبكقػػد  ،لغػػات كممػػة )صػػنكاف( أف فػػي

ػػٍنكىافتاكقتػػادة، فإنيمػػا قػػر  "، قػػاؿ: (ِ)الفػػت : الػػذم ركينػػا فػػي ىػػذا عػػف قطػػربقػػاؿ أبػػك  ".: "صى : "ًصػػٍنكافه

" بءـ الصاد، كلـ يىٍحًؾ الفت (ّ)كقرأ أبك عبد الرحمف السممي ٍنكافه  .: "صي

 : ػػٍنكي ػػٍنكىاف بءػػميا، كالص  فأمػا الكاحػػد فًصػػٍنك بكسػػر الصػػاد، كأمػػا الجمػػع فًصػػٍنكىافه بكسػػرىا كصي

بػػػي صػػػمى ال عميػػػو كسػػػمـ: "العبػػػاس عمػػػي كًصػػػٍنك النخمػػػة ليػػػا رأسػػػاف كأصػػػميا كاحػػػد، كمنػػػو قػػػكؿ الن

ػػنكاف بالءػػـ لتمػػيـ كقػػيس، كبالكسػػر ألىػػؿ ، فكأنػػو قػػاؿ: ىمػػا فرعػػاف مػػف أصػػؿ كاحػػد. (ْ)أبػػي" كالصُّ

ٍنكىافه فإف نظيره ذئػب كذيٍؤبػاف، كًقٍنػك كقيٍنػكاف. كقػد يكػكف مثمػو ًشػي  كًشػيحافد فأما ًصٍنك كصي  .الحجاز

                                                 

 .ْسكرة الرعد، آية   (ُ)
 .، مصدر سابؽقاموس تراجم األعالم. أبك عمي محمد بف المستنير ابف أحمد البصرمق( َِٔقطرب: ) (0)
شمس الديف  ،الذىبي .مقرئ الككفة اإلماـ العمـ عبد ال بف حبيب بف ربيعة الككفي: أبك عبد الرحمف السممي (ّ)

مجمكعة مف المحققيف ، تحقيؽ: سير أعالم النبالء، )ىػْٖٕ:تأبك عبد ال محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز )
 .ِٕٔ، ص ْ، الجزتُٖٓٗ،ّ، ط  مؤسسة الرسالة)د.ـ(  ،بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط

ًؿ ًصٍنكي أىًبيوً ثيـ  قىاؿى يىا عيمىري أىمىا شىعىٍرتى أىف  كرد بصيغة أخرل ) (ْ) ـ  الر جي عبد العظيـ بف عبد القكم  ،المنذرم (.عى
مام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري إلمختصر صحيح مسلم للمنذري ق(، ٔٓٔ:ت)أبك محمد، زكي الديف 

. ُّٕ، صُ، الجزتُٕٖٗ، ُبيركت، ط تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسامي، ،النيسابوري
 أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلبانيكىناؾ صيغة قريبة مما أكرده سبيكيو )عمي كصنك أبي العباس(. 

، ِ، الجزتُٖٖٗ، ّبيركت، ط ، المكتب اإلسامي،صحيح الجامع الصغير وزياداتو ق(،َُِْاأللباني )ت:
 .ْٕٓص
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كًصػػٍنكاف: ىػػؿ ىػػك جمػػع تصػػحي  أك جمػػع تكسػػير  كلػػيس جمعنػػا لكػػف المسػػئكؿ عنػػو مػػف ىػػذا ًصػػٍنك 

ف كاف مثاؿ الكاحد مكجكدنا في الجمػعد كذلػؾ أف جمػع التصػحي  ءػرباف: بػالكاك كالنػكف  ا كا  مصححن

ػػٍنكاف" بفػػت  الصػػاد فمػػيس مػػف  .كالزيػػدكف كالعمػػركف، كبػػاأللؼ كالتػػات كالزينبػػات كالصػػالحات كأمػػا "صى

نما ىك اسـ لم جمع بمنزلة الباًقر كالجاًمؿ كالساًمر كالداًبر. كعمى أف قطربنا لـ يحًؾ أمثمة التكسيرد كا 

فػػت  الصػػاد مػػػف  فػػت  الصػػاد، ككػػذلؾ أبػػك حػػاتـ فػػي كتابػػو الػػذم نركيػػو عنػػو فػػي القػػرآفد فػػإف صػػ ٌ 

ا لمجمػػع، ن مثػػانن مػػف أمثمػػة التكسػػير. كمثمػػو ممػػا جػػات  ػػٍنكاف" فيػػك عمػػى مػػا ذكرنػػاه مػػف ككنػػو اسػػمن "صى

ٍمرىافاسمنا مفردنا   .(ُ)" لمجمع غير مكسر قكليـ: الس ٍعدىاف كالء 

نك: الفػرع يجمعػو الٌصػ " :فيقػكؿ جٌنػيمػا جػات بػو ابػف  ق(ْٕٓ)تيؤكد أبك حٌياف األندلسيك    

بكسػػر  ،كجمعػػو فػػي لغػػة الحجػػاز ًصػػنكاف ،كأصػػمو المثػػؿ، كمنػػو قيػػؿ لمعػػـ: صػػنك ،كآخػػر أصػػؿ كاحػػد

نكاف بفت  الك ب كذئ ،كبءميا في لغة تميـ كقيس ،نكافنك كقً الصاد، كقً  صػاد كىػك ذيؤباف، كيقاؿ: صى

 .(ِ)"ألنو ليس مف أبنيتو اسـ جمع تكسيرد

ٍيػري ًصػٍنكىافو } :يصؼ القراتات الكاردة في قكلو تعػالى جٌنيفابف  بأنيػا لغػات،  {ًصػٍنكىافه كىغى

 اصػػػيغ أف تكػػػكف الثػػػاني: فيحتمػػػؿ، أمػػػا اليجٌيػػػ اتباينػػػ المغػػػات أف تكػػػكف حتمػػػؿ قػػػكليف، األكؿ:كىػػػذا ي

ػنكاف بالءػـ لتمػيـ كقػيس، ىذه المغات بقكلو "  جٌنيابف  فٌسر ،كبصكرة أكء  .اختيارٌية متاحة كالصُّ

فقػػد اشػػتيرت تمػػيـ بءػػـ د ـ ينسػػبيا إلػػى بيئػػة ليجٌيػػة معٌينػػة" أمػػا لغػػة الفػػت  فمػػكبالكسػػر ألىػػؿ الحجػػاز

كذلؾ ظاىر فػي كثيػر  ،كعمى النقيض منيا البيئة الحجازٌية التي اشتيرت بالكسر ،فات في األسماتال

                                                 

 .ّّٓ، ص ُالجزت ،ؽمصدر ساب المحتسب،، ابف جٌني (ُ)
 .ُّٓ، صٓالجزت  مصدر سابؽ، ،تفسير البحر المحيطاألندلسي، أبك حٌياف  (ِ)
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ٍنػػوي } :مػػف الشػػكاىد القرآنٌيػػة  كقكلػػو تعػػالى  بكسػػر المػػيـ كىػػي قػػراتة الجميػػكر (ُ){فىػػاى تىػػؾي ًفػػي ًمٍريىػػةو م 

 الحجاز. كلغة

بينمػػا تناسػػب  الحجازٌيػػةتائػػـ البيئػػة  ةفييػػا خفٌػػ فالكسػػرة  "(ِ)يػػي لغػػة تمػػيـ كأسػػدفالءػػـ أمػػا  

إنمػػا تسػػمعو مػػف  ،ألنػػؾ ن تحتػػاج فيػػو إلػػى اسػػتعماؿ جارحػػة" دفػػي المفػػظ الءػػمة أىػػؿ الباديػػة لثقميػػا

الصكت كأنت تتكمؼ في إخراج الءمة إلى تحريؾ الشفتيف مع إخراج الصكت، كفي تحريػؾ الفتحػة 

ػؿ فيػػػو عءػػػك إلػػػى تحريػػػؾ كسػػػط الفػػػـ مػػػع إخػػػراج الصػػػكت، فمػػػا عمػػػؿ فيػػػو عءػػػكاف أثقػػػؿ ممػػػا عمػػػ

ألنػو مظيػر  دالقبائؿ البدكٌية مالت بشكؿ عاـ إلى مقيػاس المػيف الخمفػي المسػمى بالءػمةك ". (ّ)كاحد"

 .(ْ)"ٌءرة كجدنا القبائؿ البدكٌية تءـمف مظاىر الخشكنة البدكٌية، فحيث كسرت القبائؿ المتح

إن الفتحػة كالكسػرة كالءػمة ىػي: القصيرة في المغة العربية  ةنالميٌ  صكاتاألمف المعركؼ أف ك       

 تناسػػبكت أثقميػػايػػي فالءػػمة  أمػػا ،تناسػػب كبيئػػة الحجػػازييفكىػػي مػػا تتمييػػا الكسػػرة  يػػا الفتحػػةأخفٌ أف 

 .لبيئة التميمٌيةاك 

أراد أف يبٌيف أٌف ىنػاؾ لغػة الءػـ كلغػة الكسػرد أم ثٌمػة صػفة ليجٌيػة ظيػرت فػي  جٌنيفابف 

الميجات البدكٌية، كصفة ليجٌية ظيرت عمى قبائؿ الحجاز، كىػذه فػكارؽ ليجٌيػة كانػت تظيػر آنػذاؾ. 

 ر فيما بينيا.يٌ متاحة لممتكمـ يستطيع التخ أما في العصر الحديث ما ىي إن صفات ليجية

                                                 

 .ُٕسكرة ىكد، آية  (ُ)
 .ُّٔ، صٔالجزت  مصدر سابؽ، ،تفسير البحر المحيط، األندلسيأبك حٌياف  (ِ)
 بيركت، ،مكٌرـ، مؤسسة الرسالةتحقيؽ: عبد العاؿ سالـ ، األشباه والنظاصر في النحوالسيكطٌي، جاؿ الديف،  (ّ)

 ،القاىرة ، الدار المصرية المبنانية،ظاىرة التخفيف في النحو العربيعفيفي أحمد، ينظر: . ّْص  ِالجزت ،ُٖٓٗ
 .ّٔ، ص ُٔٗٗ، ُط 
 .َُِصمرجع سابؽ، ، جنةيالدراسات الليجيةة والصوتيةة عند ابن النعيمي،  (ْ)
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كمػػػا طػػرأ عمػػى كػػؿ كاحػػدة مػػف تغيػػػرات  ،التميمٌيػػة: الحجازٌيػػة ك الميجتػػيفتءػػ  معػػالـ ت كبػػذلؾ       

مػػف التبػػايف الميجػػٌي فػػي  امػػا كػػاف ىػػذا التفػػاكت بػػيف المغتػػيف إن ءػػربك  ،عائػػدة إلػػى طبيعػػة كػػؿ لغػػة

يػدخؿ ىػذا التبػايف  ،عصػرنا الحاءػرتعاقػب الميجػات كاألزمنػة كصػكن إلػى  بعػدلكػف  ،العصر القديـ

كػػػٌؿ كمػػػا يتناسػػػب كبيئتػػػو التػػػي نشػػػأ عمييػػػا كصػػػفاتيا  ،مػػػتكمـف فػػػي دائػػػرة انختيػػػار لػػػدل البػػػيف المغتػػػي

 اسػػميو فػػي عصػػرنا الحاءػػر تباينػػنأف  صػػ ٌ كاأل، أصػػؿالبديمػػة فػػرع كالصػػيغ  إذف، التبػػايفف ،النطقٌيػػة

 .ااختياريٌ  اليجيٌ 

أف يتجػػٌكؿ ءػػمف  مػػتكمـميتػػي  ل المتاحػػة، البديمػػةا مػػف الصػػيغ ءػػرب الػػذم ييعػػدٌ  التبػػايف الميجػػيٌ ف      

 ،جميػع مػا جػات عمػى غرارىػا ،ا يقػاس عمػى ليجػة قػكـفػد ٌينة ن قياسٌية بيف ليجة كأختياءكابط مع

ـٌ كفييا لغة )الس ـ( عمى غرار ما التبػايف مػا زاؿ  .ذكرناه في قراتة كممة ) الذُّؿ( كقكلنا  في كممة السي

سػػائر  مػفالتػي تمٌيزىػػا  ليجتيػادكلػة مػػف الػدكؿ العربٌيػػة  ؿفمكػ ،الميجػٌي مكجػكدنا فػػي عصػرنا الحاءػػر

 .كصفاتيا النطقٌية كطريقة أدائيا ،أخكاتيا

 :بتاب المحتسبفي القراءات الشاذةة من  البلمةفاء حربة تغيرات شواىد على 

ػٍذ أىٍربىعىػةن ًمػفى الط ٍيػرً  } :قاؿ تعالى -1 ػٍرىيف   قىاؿى فىخي ابػف عبػاس: كمػف ذلػؾ قػراتة "  (ُ){ًإلىٍيػؾى  فىصي

" مكسػػكرة الصػػاد مشػػددة الػػرات كىػػي مف ػػر ىيف  إليػػؾ" بفػػت  الصػػاد، ت"فىًصػػر ىيف  كحػػة، كقػػراتة عكرمػػة: "فىصى

" ءـ الصاد كشدد الرات، كلـ يقؿ مفتكحة أك مكسكرة أك  ٌرىيف  ا: "فىصي كقاؿ: قىط عييف، كعف عكرمة أيءن

 .(ِ)"مءمكمة، قاؿ: كىك يحتمؿ الثاثة، كميدُّ كميد  كميد  

                                                 

 .ِٖٔسكرة البقرة، آية   (ُ)
 .ُّٔ، صُالجزتالمحتسب، ، جٌنيابف  (ِ)
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ػػف ن بًػػػيم  } :قػػاؿ تعػػالى -2 ػػأىي ف م  كى ًثيػػره  قىاتىػػؿى مىعىػػوي ًرب يُّػػكفى  كى كمػػػف ذلػػؾ قػػراتة عمػػي كابػػػف " (ُ){ كى

ب يػكف" بءػـ  مسعكد كابف عباس كعكرمة كالحسف كأبي رجات كعمرك بػف عبيػد كعطػات بػف السػائب: "ري

ب يػكف" تميميػة، . الرات، كقرأ بفتحيا ابف عباس فيما ركاه قتاده عنو كالكسػر قاؿ أبك الفػت : الءػـ فػي "ري

ا لغةأ  .(ِ)" يءن

ًفػػي اآلًخػػرىًة ًإن ػػا} :قػػاؿ تعػػالى -3 ػػنىةن كى سى كمػػف ذلػػؾ "  (3){ىيٍدنىػػػا ًإلىٍيػػؾى  كىاٍكتيػػٍب لىنىػػا ًفػػي ىىػػػًذًه الػػدٍُّنيىا حى

اليػػات مػػع الجماعػػة فتيٍبنىػػا، قػػاؿ أبػػك الفػػت : أمػػا "ىيػػٍدنا" بءػػـ   .قػػراتة أبػػي كىٍجػػزىة السػػعدم: "ًىػػٍدنا إليػػؾ"

كأما "ًىٍدنا" بكسر اليات في ىذه القراتة فمعناه انجذبنا كتحركنا، يقػاؿ:  .كاٍلييكد: جمع ىائدد أم: تائب

  .ىادىني يييديني ىٍيدناد أم: جذبني كحركني، فكأنو قاؿ: إنا ًىٍدنا أنفسنا إليػؾ، كحركناىػا نحػك طاعتػؾ

       :قاؿ

 (ْ) أينصتيا أـ ن يييي ديىا ًذٍكرم      عمييا فانعىياًنيى كانظراأىًلم ا         

(ٓ)الرمة اإلبؿ: ًىيدد أم: أسرعي. قاؿ ذك أم: أـ ن يييجيا كييزىا ذكرم، كمنو قكليـ في زجر
:  

 (ٔ)" صفٍحف ل.زرار بالخدكد     إذا حداىف بييدو ًىيدً                               

قىػٍد بىمىٍغػتي ًمػفى اٍلًكبىػًر ًعًتيًّػػا } :قػاؿ تعػالى -4 ًتيًّػػا"،   (7){ كى كمػف ذلػؾ قػراتة ابػف مسػعكد: "اٍلًكبىػًر عى

ػًميًّا"  .بفت  العػيف ، بفػت  الصػاد. كقػاؿ ابػف مجاىػد: ن أعػرؼ ليمػا (ُ)ككػذلؾ قػرأ أيءػا: "أىٍكلىػى ًبيىػا صى

                                                 

 .ُْٔآؿ عمراف، آية سكرة  (ُ)
 .ُّٕ، صُالجزتالمحتسب، ، ابف جٌني (ِ)
 .ُٔٓسكرة األعراؼ، آية   (ّ)
 .لـ أجد لو نسبة فيما تكافر لدم مف مصادر كمراجع (ْ)
 .َِٔ، صُالجزت، مصدر سابؽالمحتسب، ، جٌنيابف  (ٓ)
ق(، ديكانو، تحقيؽ: عبد القدكس أبك صال ، مؤسسة ُُٕالعدكم )ت:ينظر: ذك الٌرمة، غياف بف عقبة  (ٔ)

 .ّْٖ، صُ،الجزتُِٖٗبيركت،  اإليماف لمتكزيع كالنشر كالطباعة،
 .ٖسكرة مريـ، آية  (ٕ)
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قػاؿ أبػك الفػت : ن كجػو إلنكػار  .البػاتفي العربية، أصا، قاؿ ابف مجاىد: كيقرأ مع ذلؾ "بيًكيًّػا" بءػـ 

ابػػف مجاىػػد ذلػػؾ ألف لػػو فػػي العربيػػة أصػػا ماءػػيا، كىػػك مػػا جػػات مػػف المصػػادر عمػػى فعيػػؿ نحػػك: 

الحكيػػؿ، كالزكيػػؿ، كالشػػخير، كالنخيػػر. فأمػػا "البًكػػٌى" فجماعػػة، كىػػي فعػػكؿ: كػػالحثٌي، كالػػدني، كالفمػػي، 

 .(ِ)" جمع فاة، كالحمي

ـٍ ًإلىٍيػًو يىٍرًجعيػكفى  } :قاؿ تعالى  -5 ـٍ لىعىم يي ذىاذنا ًإن  كىًبيرنا ل يي ـٍ جي عىمىيي مػف ذلػؾ قػراتة ابػف ك "  (ّ){ فىجى

ذىاذنا" ـٍ جي عىمىيي قاؿ أبك الفت : أخبرنا أبك إسحاؽ إبراىيـ بف أحمػد   .عباس كأبي نييؾ كأبي السماؿ: "فىجى

ػػػذاذا. قػػػاؿ:  ػػػذاذا، كجى عػػػف أبػػػي بكػػػر محمػػػد بػػػف ىػػػاركف عػػػف أبػػػي حػػػاتـ قػػػاؿ: فييػػػا لغػػػات: ًجػػػذاذا، كجي

قػػات، ككػػذلؾ ركينػػا عػػف  طػػاـ كالرُّ ػػذًّاكأجكدىػػا الءػػـ، كالحي ػػذه جى ػػذ  الشػػيتى يجي ػػذاذا كًجػػذاذا  قطػػرب: جى كجي

ذاذا  .(ْ)"كجى

رىةى نى ً}قاؿ تعالى:  -6 بىا ىىًذًه الش جى  ؿ عبػاس: سػألتكمف ذلػؾ قػا" (ٓ){فىتىكيٍكنىا ًمفى الظ اًلًمٍيفى   تىٍقرى

رة" فكرىيا، كقاؿ: يقرأ بيا برابر مكػة كسػكدانيا كقػاؿ ىػاركف األعػكر عػف بعػض  .أبا عمرك عف "الش جى

قاؿ أبك الفت : حكى أبك الفءؿ   .العرب: تقكؿ الش جرة، كقاؿ ابف أبي إسحاؽ: لغة بني سيميـ الش جرة

، فسألو فقاليا، فقالت لو: سمو الشَِّيَرةالرياشي قاؿ: كنا عند أبي زيد كعندنا أعرابي فقمت لو: إنو يقكؿ 

                       :كأنشد األصمعي لبعض الرجاز في أرجكزة طكيمة. عف تصغيرىا، فسألو فقاؿ: شييىٍيرىة

 (ٔ)تحسبو بيف اإلكاـ ًشيىرة

                                                                                                                                               

 .َٕسكرة مريـ، آية  (ُ)
 .ّٗ، صِالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، ابف جٌني (ِ)
 .ٖٓسكرة األنبيات، آية  (ّ)
 .ْٔ، صِالجزتالمحتسب، ، جٌنيابف  (ْ)
 .ّٓسكرة البقرة، آية   (ٓ)
 الرجز با نسبة في لساف العرب، مادة )شجرة(، كتاج العركس مادة )شجرة(.  (ٔ)



26 

 

ذا كانت اليات فاشية في ىػذا الحػرؼ  فيجػب أف تجعػؿ أصػان يسػاكؽ الجػيـ، كن تيجعػؿ  -كمػا تػرل-كا 

بدنن مف الجيـ، كما تجعػؿ الجػيـ بػدنن مػف اليػات فػي قػكليـ: رجػؿ فيقىػٍيًماد أم: فيقىٍيًمػي، كعىربىػاًناد أم: 

بىاًنٌي، كقكلو  :عىرى

 (ُ)جاحتى إذا ما أمسجت كأمس                         

لتقػات السػاكنيف فػي حكػـ ك عمػي: ىػذا يػدلؾ عمػى أف مػا حػذؼ نيريد أمست كأمسى. قاؿ أبػ

الحاءػػر الممفػػكظ بػػو. قػػاؿ: أن تػػرل أنػػو أبػػدؿ مػػف نـ أمسػػيت بعػػد أف قػػدرىا ممفكظنػػا بيػػا، كلػػك كػػاف 

البػدؿ الحذؼ ثابتنا ىنا لما جاز أف يبدؿ مف الاـ شيتد ألف البدؿ إنما ىك مػف ممفػكظ بػو، كمػا أف 

 :كركيناه عف غير كجو-كمما أبدلت فيو الجيـ مف اليات قكلو  .ممفكظ بو

ًما               يؼ كأبك عى  المطعماف المحـى بالعىشا        خالي عيكى

يًصا         اة فمؽ البىٍرًنا  دػػػػػػػػػكبالغ             د كبالص   (2)ييٍقمىع بالكى

ا قكلو  :كركينا أيءن

ًتامبإف كنتى ق رب  يا             فا يزاؿ شاحا يأتيؾ ًبا ... ت ًحج 

 :اؿ أبك النجـق

ؿً                (3)مف عبس الصيؼ قركف اإلج ؿ ... كأف في أذنابيف الشُّك 

                                                 

 يقكؿ ابف جني: "يعزل لمعجاج كلـ أجده في ديكانو".  (ُ)
 .نسبكا ىذه انبيات لبدكم راجز (0)
، تحقيؽ محمد أديب عبد الكاحد جمراف، ديوانوق(، َُّينظر: أبك النجـ العجمي، الفءؿ بف قدامة)ت: (ّ)

 .َّٓ، صََِٔدمشؽ، مطبكعات مجمع المغة العربٌية، 
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 .يريد: اإلي ؿ

 .(1) "فقد يجكز أف تككف الجيـ في ًشجرىة بدنن مف اليات في شيرة لفشك شيرة، كقمة ًشجرة    

 

 

 

 

 

 عين البلمة بين السم والفعل.حربة : تغيرات الثالثالباب 

 فػي األفعػاؿك  تػارة في األسػمات ،لقرآنٌية تبعنا لميجات العربٌيةتتغير عيف الكممة في القراتات ا

 بػػيفكثانييػػا  أٌكليػػا: بػػيف الءػػـ كالسػػككف، اتت ىػػذه التغيػػرات عمػػى أنمػػاط عػػٌدة،جػػقػػد ك  ،تػػارة أخػػرل

 .كػػذلؾ السػػككفبك  جميعيػػا الحركػػاتبمػػا جػػات كرابعيػا:  ،معنػػا كالسػػككفلءػػـ اكثالثيػػا:  كالفػػت ،الكسػر 

 ابيػ التػي تمتػازعػف مػدلكؿ ليجػٌي صػكتٌي لػو خصائصػو  نيا تنـٌ بؿ إ ،ذه التغيرات ن تختمؼ عبثايف

العػػػرب  عرفػػػت عنػػػد  ةن مػػػف الكممػػػات كانػػػت شػػػائع اإن أف كثيػػػرن  تباينػػػا، كسػػػٌمي ،أختيػػػا مػػػفلغػػػة قػػػـك 

اصػػػطاحات ليجٌيػػػة ( أك البػػػداكة كالمدانػػػة )المدينػػػةد مػػػا بػػػيف الميجٌيػػػةعائػػػد لمبيئػػػات  بتغٌيراتيػػػا كىػػػذا

 اصيغ سميتوكىذا ما قد اصطمحكا عمييا آنذاؾ،  ،متعارؼ عمييا تكٌلدت نتيجة عدة بيئات استعمالٌية

 .بديمة

                                                 

 .ٕٔص، ُالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف  (ُ)
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 .بين السبون والفتحعين البلمة في األسماء حربة : تغيرات أولً 

ـٍ قىػػٍرحه  ًإف} :قػػاؿ تعػػالى   ٍثميػػػوي  يىٍمسىٍسػػػكي ػػػس  اٍلقىػػٍكـى قىػػٍرحه م  كمػػف ذلػػؾ قػػػراتة محمػػد بػػػف "(ُ){فىقىػػٍد مى

" بفت  القاؼ كالرات : قٍرح، كقرىح، لغتانقاؿ أبك الفت : ظاىر ىذا األمر أف يككف فيو  .السميفع: "قىرىحه

ػا قيػٍرح عمػى فيٍعػؿ، يقػرأ بيمػا جميعنػا كالحٍمب كالحمىب، كالطٍرد كالطرىد، كالشؿٌ  (ِ)كالشػمؿ. كفيػو أيءن
ثػـ  .

يفػت  مػا قبميػا كمػا تفػت  نفسػيا فيمػا كػاف سػاكننا ، تكػكف الحػات لككنيػا حرفنػا حمقيًّػان أيٍبعدي مف بىٍعدي أف 

ر، كالنٍعؿ: النعىؿ. كلعمرم، إف ىذا عند أصحابنا  مف حركؼ الحمؽ، نحك قكليـ في الصٍخر: الصخى

مرنا راجعنا إلى حرؼ الحمؽد لكنيا لغات، كأنا أرل في ىذا رأم البغدادييف في أف حرؼ الحمػؽ ليس أ

يؤثر ىنا مف الفت  أثرنا معتػدًّا معتمػدناد فمقػد رأيػت كثيػرنا مػف عقيػؿ ن أحصػييـ يحػرؾ مػف ذلػؾ مػا ن 

ػكىه، يريػد: نىٍحػكه، كىػذا مػا ن تكقػؼ فػي أنػو أمػر  يتحرؾ أبدنا لكن حرؼ الحمؽ، كىك قػكؿ بعءػيـ: نىحى

راجع إلى حرؼ الحمؽد ألف الكممة بنيت عميو ألبتة، أن ترل أف لك كػاف ىػذا ىكػذا لكجػب أف يقػاؿ: 

نعػـ، كسػمعت الشػجرم يقػكؿ فػي بعػض  .نحاةد ألنو فىعىؿه مما نميو كاك، فيجرم مجػرل عصػاة كفتػاة

مػػكـ، بفػػت  الحػػات. كقػػاؿ مػػرة كقػػد رسػػـ لػػو الطبيػػب أف يمػػ ص التفػػاح كيرمػػي بثيٍفمػػو فمػػـ كامػػو: أنػػا مىحى

يفعؿ ذلؾ، فػأنكره الطبيػب عميػو، فقػاؿ: إنػي ألبغػي مصػو كًعٍميىتػو تىغىػذيك، يريػد: تىٍغػذيك، كن قرابػة بينػي 

كيككف فت  الحات مف القىرىح ليا ما قبميا كفتحيا  .ف الحؽ، كالحمد لكبيف البصرييفد لكنيا بيني كبي

كييػػػؤن س بػػػذلؾ أف ىػػػذه الحػػػركؼ حمقيػػػة،  .كيسػػػفى  كيسػػػمى ليػػػا عػػػيف الفعػػػؿ المءػػػارع، نحػػػك: يسػػػنى  

                                                 

 .َُْسكرة آؿ عمراف، آية   (ُ)
، قرأ أبك بكر كحمزة كالكسائي كخمؼ بءـ القاؼ ككافقيـ األعمش، كقرأ الباقكف بالفت . إتحاؼ فءات البشر (ِ)

 .َُٖص مصدر سابؽ
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ا، كىذا قدر ما يتعم ؿ بو، إن أف انختيار أف  فءارعت بذلؾ األلؼ التي ن يككف ما قبميا إن مفتكحن

 .(ُ) " "تككف "القىرىح" لغة

 حػرؼ تأثر عيف الكممة بصكت الحػاتد إذ إف الحػاتل نتيجة كافالفت   أفٌ  جٌنيابف يكٌء  ك 

ػك( مثؿ ،ساكننا الحرؼ الحمقي كافإذا يفت  ما قبميا كما تفت  نفسيا فيما  حمقيٌ  عمػؿ  كقػد: نىٍحػك )نىحى

  .بأنيا لغة ذلؾ

 ىأتػػكميمػػو إلػػى تحقيػػؽ اننسػػجاـ كلػػذلؾ النػػاطؽ مػػف التسػػكيف، تخٌمص بػػثٌػػؿ تمكىػػذه المغػػة ت

قػدرا مػف  مػتكمـيعطػي لم (ِ)ىذا التسػكيف ؿ. كلعٌ (  qar  -  qara) أمٍ  .بحركة مماثمة لمحركة السابقة

 .السيكلة في النطؽ

كسػػمعت الشػػجرم  ،رأيػػت كثيػػرنا مػػف عقيػػؿ" :فقػػاؿ ،لػػـ يحػػدد ماىٌيػػة ىػػذه المغػػة جٌنػػيابػػف  لكػػف

 .اليجيٌ  ا، كليس تباينذاؾنيا صيغ استعمالٌية متاحة آنأ يعني، كىذا (ّ)"يقكؿ في بعض كامو

فػي  تعشػا ة فػي العصػر الحػديث قػدٌيػسػتخدامات الميجالكثيػر مػف ان ثٌمة، فءان عما سبؽك    

بفػت   (قكلنػا فػي كممػة )سىػٍمع(: )سىػمىعبػالفت  ك فػي عػيف الكممػة منيا تحريؾ الساكفالميجات العربٌية، 

ًإلىػػى يىػػٍكـً }كمػػف ذلػػؾ قػػراتة الحسػػف: " (4){يَىىىِمما ِْلََىِعىى ِ  فَىَهىىَاْ يَىىىِمِم ِْلََىِعىى ِ  ِإلَىى } :قكلػػو تعػػالى كمنػػو المػػيـ

                                                 

القراءات وأثرىا في نظر: محيسف محمد سالـ، ي. ُٕٔ، صُالجزت مصدر سابؽ، ، المحتسب، جٌنيابف   (ُ)
 .َِْ، ص ُالجزت  القاىرة، ، مكتبة الكميات األزىرٌية،علوم العربيةة

 إربد، ، عالـ الكتب الحديث،القراءات القرآنيةة بين العربيةة واألصوات اللغويةةنظر: ستيتٌية، سمير شريؼ، ي  (ِ)
 .َّٓـ، صََِٓ، ُط
 .ُٔٔ، صُالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، ( ابف جٌنيّ)
، آية  (ْ)  .ٔٓسكرة الرـك
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 ،: )نىٍير، العىٍصػراآلتيةكقكلنا في الكممات منيا تحريؾ الساكف بالءـ ك  .(ُ)"{اٍلبىعىًث فىيىذىا يىٍكـي اٍلبىعىثً 

ٍبر ػرنىيير: )فىٍصؿ( ،صى ػبير ،، العىصي ػؿ( كمنيػافى  ،صى كقكلنػا فػي )بىػٍردي  ،رتحريػؾ السػاكف بالكسػ كػذلؾ صي

( :) (نىٍمؿي دىٍرسي  .بىًردي ًنًمؿي دىًرسي

 التػػي ،صػػكتيٌ الظػػاىرة التماثػػؿ د لكٌنػػو نمػػط أدائػػٌي يتبػػع تمػػؾ األمثمػػة بػػاب اإلتبػػاع كيػػدخؿ فػػي

د ذلػؾ أٌف اإلتبػاع فػي مثػؿ ىػذه الكممػات لػـ يتقٌصػد التقارب أك التماثػؿ بػيف الحركػات مف اتحدث نكع

اإلتبػػاع عمػػى سػػائر  ننسػػحبكقكلنػا )الظيييػػر( كلػػك كػػاف األمػػر كػذلؾ  ،المػتكمـ إتبػػاع الحركػػة لمػػا قبميػػا

ر(  نمػا ىػي إ، فالمسػألة كاتمصمل تيامازملالكممات الثاثٌية ساكنة العيف، كباألخص في قكلنا )العىصي

 دكف قصػػػد،إنمػػػا تسػػػير كالمغػػػة عنػػػدما تتطػػػكر ن تستشػػػير أحػػػدنا  رادة،ؿ فييػػػا لػػػإلن تػػػدخُّ  تطػػٌكر ليجػػػيٌ 

 .الصكتيٌ كلى أف تككف مف قبيؿ التماثؿ فاألى 

تحريػػػؾ ) صػػػؼ ىػػػذه القءػػػٌيةك  يمكػػػفن الباحػػػث أٌنػػػو  يػػػرل ،مػػػا تقػػػٌدـفػػػي  النظػػػر إنعػػػاـ كعنػػػد

" التثقيػؿ  جٌنػي" التحريؾ كاإلسكاف " أك كما أسماه ابػف  ػػػمسألةبأنيا تابعة ل (الساكف في عيف الكممة

 ،كمػػػا يظيػػػر لمباحػػػث أف التحريػػػؾ كاإلسػػػكاف ن يكػػػكف إن فػػػي القػػػراتة المحٌركػػػة ود ألنػػػ(ِ)كالتخفيػػػؼ "

 . كفييا قراتة ساكنة ن العكس

ح " بأنيػا لغػة أٍم أنيػا ليجػة قد كصؼ القػراتات فػي كممػة "قػرى  جٌنيأف ابف  ذلؾ،مما يؤكد ك         

فػي عػيف ، كعمى النقيض مف ذلؾ يقكؿ فػي إسػكاف المتحػرؾ مستعممة في البيئات انستعمالٌيةكانت 

أف المشػػػيكر عػػف الحجػػػازييف تحريػػػؾ الثػػاني مػػػف الثاثػػػي إذا كػػاف مءػػػمكمنا أك مكسػػػكرنا، الثاثػػي: " 

نحك: الرسيؿ كالطنيب كالكًبد كالفًخذ، كنحك: ظريؼ كشريؼ كعًمـ كقًدـ. كأما بنػك تمػيـ فيسػكنكف الثػاني 

                                                 

 .ُٔٔص، ِالجزت، مصدر سابؽالمحتسب، ، جٌنيابف   (ُ)
 .َُٗ، صُالجزتالمحتسب، ، جٌنيابف   (ِ)



32 

 

ٍمـ، لكفٌ ك ظىٍرؼ ك مف ىذا كنحكه، فيقكلكف: ريٍسؿ ككيٍتب ككىٍبد كفىٍخذ،  عنػا فارقتػا فػي ىػذا القبيمتيف جمي عى

ػػا  كلػػـ يقػػؿ  (ُ)" المكءػع مػػف العػػدد معتػػاد لغتيمػػا أنيػا لغػػة عاٌمػػة بػػؿ خٌصصػػيا كأثبػػت ذلػػؾ مػػف أيءن

 .ؿ كممات مستخدمة في تمؾ الميجاتخا

ىََاأُا ْاَاُ ىا}:ىػػػعالػػو تػػكلػػي قػػف: جٌنيف ػكؿ ابػ، قيػؤٌكػد ذلػؾكما  َِ َََأ َْ ُا ْ ِىَنََىِ  َشِرى ُا - (2){َوَقطَِّعنَىا

طريؼ  اتميـ عًشرة بكسر الشيف كأما إسكانيا فحجازٌية كاعمـ أف ىذ " قرأتٍ  –كاألصؿ فييا التسكيف 

كيتسػػاتؿ   (ّ)كأمػػا بنػػك تمػػيـ فيسػػكنكف الثػػاني.." .مشػػيكر عػػف الحجػػازييف تحريػػؾ الثػػانيال كذلػػؾ أفٌ 

د إٍذ (ْ)"لمػػاذا حػػدثت ىػػذه المفارقػػة ،" إنػػو حقنػػا طريػػؼ، بػػو حاجػػة إلػػى التأمػػؿ كالتعميػػؿ النعيمػػي فيقػػكؿ

)التسػػػكيف ، لكٌنيػػػا فػػػي نظػػػرىـ لػػػـ تخػػػرج عػػػف مػػػألكؼ لغػػػة بأنيػػػا خرجػػػت عػػػف مػػػألكؼ القبيمػػػةيصػػػفيا 

بديمػػػة لمػػػا ىػػػك مػػػألكؼ فػػػي كممػػػة اسػػػتعمالية صػػػيغة بػػػؿ  ،لغػػػةألنيػػػا فػػػي األصػػػؿ ليسػػػت كالتحريػػػؾ(د 

 .()عشرة

مػػػػا ييسػػػػكف ك  ،السػػػػاكفإلػػػػى  المتحػػػػرؾ اننتقػػػػاؿ مػػػػف (التسػػػػكيف كالتحريػػػػؾ)فػػػػي األصػػػػؿ ف، إذف      

كىػػك فػػي األصػػؿ  ىػػذا بػػاب مػػا يسػػكف اسػػتخفافان " :يقػػكؿ سػػيبكيو ،األصػػؿ متحػػر ؾ فػػيكىػػك  ،اسػػتخفافنا

: فخذه، كفي كبى  متحرؾ : كبٍ كذلؾ قكليـ في فخذو : عءٍ ده، كفي عءى دو ، كفي كػري ؿ: رجٍ ده، كفي الرجي دو ـ ؿه

 اتباينن  ييعدٌ  كىذا ،(ٓ)".كائؿ، كأناسو كثير مف بني تميـ ـ، كىي لغة بكر بفـ: عمٍ ـ، كفي عمً الرجؿ: كرٍ 

 مػتكمـألف ال دااختيارٌيػ اليجيٌ  اكأصب   في العصر الحديث تباين ،العصر القديـفي  اكاف شائع اليجيٌ 

                                                 

 .ُِٔ، صُالجزت، المصدر نفسو (ُ)
 .َُٔسكرة األعراؼ، ص (ِ)
 .ُِٔ، صُالجزتالمحتسب، ، جٌنيابف  (ّ)
 .ِِّ، صالدراسات الليجيةة والصوتيةةنعيمي، حساـ سعيد، ال (ْ)
 .ُُّ، صْ الجزت مصدر سابؽ، ،البتاب، سيبكيو (ٓ)
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ا ف عٍشر( ،قٍرح) المتحرك مثل إلى السابن أما اننتقاؿ مفك  خدـ الصيغة التي تتكافؽ كطبيعتو.يست

 جٌنػيكقػد كصػفو ابػف  ،ميجػة دكف غيرىػاا بكذلؾ أنو لـ يكػف مقٌيػد ف كالتحريؾديالتسكيدخؿ في باب 

كسػ تي ، مػتكمـأٍم صيغ استعمالٌية متاحة لم دبأنو لغات "المحتسب"في كثير مف المكاءع في كتاب 

 عمى ذكر الشكاىد في نياية المبحث.

 .البسر والفتح بين األفعالعين البلمة في حربة : تغيرات ثانًيا

لػػـ يتكممػػكا  العػػرب لغػػة الحجػػازييف، فيػػذا ن يعنػػي أف كالكسػػرلغػػة تمػػيـ  الءػػـفػػإذا عممنػػا أٌف 

ركل الكممػة بصػيغتيف، تشػتمؿ تيػ لقػد ن يقتصر أمر الميجات عمػى الءػـ كالكسػر، بػؿإذ " الفت مغة ب

 .(ُ)"ىما عمى الكسر كاألخرل عمى الفت إحداىما عمى الءـ كاألخرل عمى الفت ، أك إحدا

ًإف تىٍحػًرٍص } :قكلػو تعػالى قػراتة فػي الػرات بػيف الفػت  كالكسػر اخػتافيـ فػي حركػةكمف ذلؾ 

ـٍ فىًإف  الم وى نى يىٍيًدم مىف ييًءؿُّ  عمى ا لىييـ م ف ن اًصًريفى  ۖ ىيدىاىي مى براىيـ كابػف ك "   (2){كى قراتة الحسف كا 

رىصى يحًرص كىي أعاىما، كحًرٍصتي   .خيرة: "ًإٍف تىٍحرىٍص"، بفت  الرات قاؿ أبك الفت : فيو لغتاف: حى

ػػة حى أحػػرىص. ككاىمػػا مػػف معنػػى السػػحابة الحارصػػة، كىػػي التػػي تقًشػػر كجػػو األرض. كشػػج   ة: ارصى

التي تقًشر جمدة الرأس، فكذلؾ الحرص، كأنو يناؿ صاحبو مف نفسو لشدة اىتمامػو بمػا ىػك حػريص 

 .(ّ)"فكرهعميو، حتى يكاد يحيت مستىقىر 

  ،لـ ينسػب ىػذه المغػة إلػى بيئػة معٌينػة أك يصػؼ ذلػؾ بالشػذكذ جٌنيف ابف إف كفي ءكت ذلؾ

بقكلػػػو: )كىػػػي  أفصػػػ لغػػػة الكسػػػر لكٌنػػػو أشػػػار إلػػػى أٌف كالكسػػػر لغػػػة ذاؾ،  ىػػػذاكلػػػـ يعمػػػؿ الفػػػت  لغػػػة 
                                                 

 .ٖٔص مرجع سابؽ، في الميجات العربٌية، ،أنيس ينظر: (ُ)
 .ّٕسكرة النحؿ، آية  (ِ)
 .ٗ، صِالجزت ،سابؽ مصدر المحتسب،، ابف جٌني (ّ)
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أمػا لغػة الفػت  فػي لغػة )صػيغة( بديمػة ثانكٌيػة،  أعاىما(د أم أف لغػة الكسػر ىػي التػي كانػت سػائدة،

فكػانكا  ،لػـ يكػف ليػا اسػميا المسػتقؿلكػٍف المتاحػة آنػذاؾ، البديمػة أنيػا مػف قبيػؿ الصػيغ كىذا ما يؤكػد 

 . ل عمى الفت كقد اشتممت إحداىما عمى الكسر كاألخر " بأنيا لغات. يصفكنيا

ـٍ } :تعػػالى فػػي قكلػػو (صت كممػػة )تحػػرً كقػػد جػػات مىػػىد ىيػػدىاىي حػػرؼ  كسػػرب (1){ًإف تىٍحػػًرٍص عى

لحػرؼ الػرات كمػا ذكػر إبػراىيـ مناسػبة فػي الكممػة حركػة الكسػر  نسػجـفت ،كىػي القػراتة المتػكاترة ،الرات

فيػػو سػػيكلة فػػي النطػػؽ  خاصػػةن أف ك  ،همػػف تكػػرار  لػػرات فيػػو تكػػرار كحركػػة الكسػػر تحػػدٌ د ذلػػؾ أف اأنػػيس

 ،ف قرأىػا بػالفت مػأمػا  ،الٌعميمػا أثٌػرا فػي جعػؿ صػكت الػرات مكسػكر  ،الرات كقع بيف صػكتيف ميمكسػيف

: " كاعمػـ جٌنػي. يقػكؿ ابػف ر أكءػ  مػف الكسػرففػي الفػت  تكػرا ،فيـ يريدكف إظيار قٌكة ىذا الصػكت

د ألف إدغاميػػا فػػي غيرىػػا فيمػػا يمييػػا مػػف الحػػركؼ أف الػػرات لمػػا فييػػا مػػف التكريػػر ن يجػػكز إدغاميػػا

أمػا الحػد بػكفرة تكػراره، ممػا يؤكػد ىػذا القػكؿ اىتمػاـ العػرب ك   .(ِ)"كر بػالتكريركفيسمبيا ما فييا مف ال

 .كد إلى اننسجاـ بيف ىذه الحركاتيعفمف تكراره 

كماؿ بشر: "إف الرات في اإلنكميزية يختمؼ نطقيا باختاؼ مكقعيا.  يقكؿفءا عما سبؽ، 

ن تكػػاد الػػرات تمفػػظ إذا  أمػػا العػػرب فػػا يميػػزكف بػػيف ىػػذه الػػرات كتمػػؾ. ففػػي المغػػة اإلنكميزيػػة النمكذجيػػة

 ، أك كقعت في كسط الكممة غير متبكعة بحركة، كما في نحك(Singer)كقعت في آخر الكممة مثؿ

(Garden) ،نمػػا  تنطػػؽ الػػرات اإلنكميزيػػة إذا تبعيػػا حركػػة، سػػكات كانػػت فػػي كسػػط الكممػػة كأكليػػا كا 

(Present, Right, Red...) "(ّ). 

                                                 

 .ّٕسكرة النحؿ، آية  (ُ)
 .ُّٗ، ص سر صناعة اإلعراب، جٌنيابف  (ِ)
كاقتبستو مف الشبكة اإللكتركنٌية  آثرت اإلبقات عمى النص ألىمٌيتو، رغـ عدـ كقكفي عميو في الكتاب األصمٌي. (ّ)

 http://vb.tafsir.net/tafsir18203/#.V7dI5Ft97IUفي المكقع التالي: 

http://vb.tafsir.net/tafsir18203/#.V7dI5Ft97IU
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كالرات كما يسمييا عممات المسانيات صكت مستمب أك مستؿ أك مفرد، كيحػدث صػكت الػرات "

نغمػػػة نتيجػػػة طرقػػػة كاحػػػدة مػػػف طػػػرؼ المسػػػاف عمػػػى المثػػػة، كيصػػػدر الػػػكتراف الصػػػكتياف عنػػػد نطقيػػػا 

مكػػرر كىػػك حػػرؼه شػػديد  "فػػالرات صػػكت .(ُ)" مكسػػيقية فيػػذه الػػرات حػػرؼ صػػامت مجيػػكر لثػػكم مسػػتؿ

يجػػرم فيػػو الصػػػكت لتكريػػره كانحرافػػػو إلػػى الػػاـ، فتجػػػافى لمصػػكت كػػػالرخكة، كلػػك لػػـ يكػػػرر لػػـ يجػػػر 

 .(ِ)"الصكت فيو

بيئػات اسػتعمالٌية  ىػذه إنمػا ك  ،وكفػي فتحػو إظيػار لخصائصػ ،فػي كسػره خفٌػةكصكت الٌرات   

 فيػي ،معنػى العػاـ المسػتخدمة فيػوالعمػى ؤٌثر تػ ن حركة ىذا الحرؼ أفٌ  نتخدـ ىذه المغة إسٍ كانت تى 

ظيػر قٌكتػو يناؾ بيئات تخفؼ حػرؼ الػرات كأخػرل تففي العصر الحديث أما ك  ،طريقة ألدات الحركؼ

ٌيػػة مسػػتعممة فػػي الميجػػات فيػػذه صػػيغ اختيار  ن تءػػًرب ك ن تءػػريب(  ) كقكلنػػا فػػي الفعػػؿ )ءػػرب(

 .العربٌية

 :"بالمحتسَ "بتاب  فيبين األسماء واألفعال في القراءات الشاذةة  البلمة عينشواىد على تغيرات 

يفىع" (ّ){فىبيًيػتى ال ػًذم كىفىػرى كىالم ػوي ن يىٍيػًدم اٍلقىػٍكـى الظ ػاًلًميفى } :قاؿ تعالى -ُ كمػف ذلػؾ قػراتة ابػف الس ػمى
(ْ) :

ا نيعيـ بف ميسػرة، كقػرأ أبػك حيػكة شػري  بػف "فبىيىتى الذم  " بفت  البات كاليات كالتات، ككذلؾ قرأ أيءن كىفىرى

" بفت  البات كءـ اليات، كالقراتة العامة: "فىبيًيتى  قاؿ أبك الفت : زاد أبك الحسف األخفش . "يزيد: "فبىييتى

                                                 

بيركت،  دار النيءة العربية لمطباعة كالنشر،، مقدمة للقارئ العربية  علم اللغة ،نظر: السعراف محمكدي (1)
 ُُٕص
 .ّْٓ، صْ، الجزتالبتاب، سيبكيو (ِ)
 .ِٖٓسكرة البقرة، آية  (ّ)
محمد بف عبد الرحمف بف السميفع أبك عبد ال اليماني، لو اختيار في القراتة يينسب إليو شىذ  فيو، قرأ عمى  :ىك (ْ)

غاية  أبي حيكة شري  بف يزيد، كقيؿ: إنو قرأ عمى نافع. ابف الجزرٌم، شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد،
 .ُُٔ، صِ، الجزتاءالقرة النياية في طبقات 
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، فتمػػؾ أربػػع أبػػك الحسػػف:  ٓقػػراتة أخػػرل ن يحءػػرني اآلف ذكػػر قارئيػػا، لػػـ يسػػندىا ـى ًمػػ " بػػكزف عى "فبىًيػػتى

" قػػػػراتة الجماعػػػػة، فػػػػا نظػػػػر فييػػػػا .قػػػػراتات ػػػػًرؽ كفػػػػًرؽ كبػػػػًرؽ .فأمػػػػا "بيًيػػػػتى " فبمنزلػػػػة خى  .كأمػػػػا "بىًيػػػػتى

" فأقكل " ػك الرجػؿ إذا جػاد ِٗكأما "بىييتى د كذلؾ أف فعيؿ تأتي لممبالغة كقػكليـ: قىءي ك" معنى مف بىًيتى

 .(ُ)" ر إذا جاد شعرهقءاؤه، كفقيو إذا قكم في فقيو، كشعي 

ـٍ ًفي سىًبيًؿ الم وً  } :قاؿ تعالى -2 ابىيي ا أىصى ػا كىًىنيػكا" بكسػر " (ِ){ فىمىا كىىىنيكا ًلمى كمف ذلؾ قراتة الحسػف: "فىمى

قػػاؿ أبػػك الفػػت : فيػػو لغتػػاف: كىىػػف يًيػػف، ككًىػػف يػػكىىف، كقػػكليـ فػػي المصػػدر: الػػكىىف بفػػت  اليػػات ، اليػػات

قنػا كحػذر حػذرنا. كحػدثنا أبػك عمػي أف أبػا زيػد حكػى فيػو ييؤن س بكسر اليات مف  "كًىف"، فيككف كفػًرؽ فرى

 .(ّ)انس بفت  عيف الماءي كفىتىر فىٍتر كسر اليات في الماءي، كقكليـ فيو: الكىٍىف، بسككف اليات يؤ 

قراتة األشيب: "كمىف يقػنيطي"، بءػـ ف ذلؾ م" (4){قَاَل َوَان يَىِقَنطا ِان رَِّحَ ِة رَبِِّه ِإَّلَّ ْلضَّالُّمنَ }قاؿ تعالى:  -3

قاؿ أبك الفت : فيو لغات: قىنىطى يقًنطي، كقىًنطى يقنىطي، كقىػنىطى يقػنيطي. كقػد حكيػت أيءػا: قىػنىطى يقػنىطي،   .النكف

.  ىكمثمو مف فعىؿ يفعىؿ: ركىف يركىف، كأب ٍءتى تعضُّ يأىبى، كغسىا الميؿ يغسىا، كجبىا يجبىا، كقالكا: عىءى

 .(ٓ)": قد قالكا في شًممتي كصًببتي كنحكه بفت  الثاني ىربنا مف الكسر مف التءعيؼقاؿ ابف يحيى

"د بفت  الحات" (6){ ِاِنينَ آ ِْلِجََاِل بىايامتُا ِانَ  يَىِنِحَامنَ  وََكاناْم } :قاؿ تعالى -4 تيكفى  .مف ذلؾ قراتة الحسف "يىٍنحى

رى قاؿ أبك الفت : أجكد المغتيف نىحىتى ينًحت، بكسر الحػات،  كفتحيػا ألجػؿ حػرؼ الحمػؽ الػذم فييػا، كسىػحى

ر. كينبغي أف ينظر إلى ما أكرده ليككف إلى نحكه طريقنا كسيم منا  .(ُ)"يسحى

                                                 

 .ُّْ، صُالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب، ،جٌنيابف  (ُ)
 .ُْٔسكرة آؿ عمراف، آية  (ِ)
 .ُْٕ، صُالجزتالمحتسب، ، جٌنيابف  (ّ)
 .ٔٓسكرة  الحجر، آية  (ْ)
 .ٓص، ِالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف  (ٓ)
 .ِٖسكرة  الحجر، آية  (ٔ)
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ـٍ نى يىٍرًجعيكفى } قاؿ تعالى: -ٓ مىىد قىٍريىةو أىٍىمىٍكنىاىىا أىن يي رىاـه عى كمف ذلؾ قراتة ابف عباس كسعيد بف  (2){كىحى

"المسيب كعكرمة كقتادة:  مىى قىٍريىةو ًرـى عى  .كأبػك العاليػة كعكرمػة -بخػاؼ-كقػرأ: "كحػريـ" ابػف عبػاس   ."كىحى

مىى قىٍريىةو" قتادة كمطر الكراؽ ـى عى رى "، بفػت  الحػات، ككسػر الػرات، كالتنػكيف فػي المػيـ  .كقرأ: "كىحى ػًرـى كقػرأ: "كىحى

"، بفت  الحات، كسككف الرات كالتنكيف ا .عكرمة، بخاؼ ٍرـه قػاؿ أبػك الفػت : . بف عبػاس، بخػاؼكقرأ: "كحى

: إذا  . قػالكا: حػػـر زيػد، كىػػك حػـر كحػػاـر ، كقىًمػؽى مػف قىًمػػؽو، كبىًطػرى مػػف بىًطػرو ػػًرـى " فالماءػػي مػف حى ػًرـى أمػا "حى

 :قبر مالو، كأحرمتو: قمرتو. قاؿ زىير

ف أتاهي خميؿه يكـى مسألةو  ًرـ :يقكؿ          كا  (ّ)ن غائبه مالي كن حى
 

 " ـى ػري مىػى قىٍريىػةو"، أم: كاجػبه  .فػأمره فػي انسػتعماؿ ظػاىركأمػا "حى ػًرـه عى كمػف جيػة أحمػد بػف يحيػى: "كىحى

: إذا  ػًرـى الرجػؿي ـى ذلػؾ عمييػا، فػا تيبعػث إلػى يػكـ القيامػة، كىػذا عمػى زيػادة "ن"، كحى ر  كحراـه، معناه: حي

ػػػؾى  ٍمتيػػػو الشػػػيتى: إذا منٍعتيػػػو إ .لػػػا  فػػػي شػػػيت كمىحى رى " فمػػػف حى ـى ػػػري يػػػاه، فقػػػد عػػػاد إذنا إلػػػى معنػػػى: كأمػػػا "حى

رىاـه } مىى قىٍريىةو كىحى ًرـه عمػى لغػة بنػي تمػيـ، {عى "، بفت  الحات، كتسكيف الرات فمخفؼ مف حى ٍرـه . كأما "حى

، ككىٍممة مف كىًممىة. كقاؿ أبك كعمة ، كفىٍخذ مف فىًخذو  :فيك كبىٍطر مف بىًطرو

 .شر  كالًحٍرـً كبدأتىييـي بال            ن تأمنىٍف قكما ظممتىييـي 

فكسىر، فيذا يصم  أف يككف مف معنى المجاج كالمحؾ، كيصم  أف يكػكف مػف معنػى الحرمػاف، أم: 

 .(ْ)"ناصبتيـ كحرمتيـ إنصافؾ

                                                                                                                                               

 .ٓص، ِالجزت مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف  (ُ)
 .ٓٗسكرة األنبيات، آية  (ِ)
، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، منشكرات دار اآلفاؽ ألعمـ الشنتمرم صنعة :ديوانوينظر: ابف أبي سيممى، زىير،  (ّ)

 .َُٓ، صَُٖٗ، ٕبيركت، ط الجديدة،
 .ٓٔ، صِالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، ابف جٌني (ْ)
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 .)اإلبدال الصوتي( دالــ: اإلبالباب الرابع

ٍيػريه. اٍبػػفي ًسػػيدىٍه: بًػٍدؿ الش ػػٍيًت كبىدىلػػو ": نقػكؿ: لغــةً اإلبــدال  مىػػؼ مً بىػػدىؿي الش ػػٍيًت: غى ٍنػػوي، كبىًديمػو الخى

ػًؿ اٍذىىػٍب مىعىػؾى يكالجمع أىٍبػدىاؿ. قػاؿ سػيبك  ػؿي ًلمر جي يىقيػكؿي الر جي : كى ٍيػد، قىػاؿى يػد أىم ًإف  بىػديمؾ زى و: ًإف  بىػدىلؾ زى

يىكيػػكفي ًفػػي مىكىانًػػًو. كتىبىػػد ؿ الشػػي نػػاته كى ػػؿه ييٍغنػػي غى ػػؿه بىدىليػػو أىم رىجي ًعػػي رىجي : مى ، فىيىقيػػكؿي فو تى كتىبىػػد ؿى بًػػًو ًبفيػػاى

. كأىٍبدىؿى الشيتى ًمفى الش ٍيًت كبىد لىو: تىًخذىه  ذى ًمٍنوي بىدىنن  .(1)"منو بىدىنن كاٍستىٍبدىلىوي كاٍستىٍبدىؿى ًبًو، كيمُّو: ات خى

ا البدؿك " مىؼ مف الشيت، كالتبػديؿ: التغييػر، كاسػتبدلت ثكبػان مكػاف ثػكب، كأخػان مكػاف  :أيءن خى

، اال مػػف الخػػكؼ أمننػػ لػػوبدٌ ك كفػػي الصػػحاح:" أبػػدلت الشػػيت بغيػػره  ،(ِ)"أخ، كنحػػك ذلػػؾ مػػف المبادلػػة

 .الشيت بغيره فاإلبداؿ في المغةد ىك إحاؿ .(ّ)"كتبديؿ الشيت أيءان: تغييره 

مػا صػنعة كاستحسػانا أف تقيـ حرفا مقػاـ حػرؼ" كىك اصطالحا:اإلبدال  . (ْ)" إمػا ءػركرة، كا 

ف كػػاف فػػي الحػػركؼ الصػػامتة ،اإلعػػاؿفػػإف كػػاف فػػي حػػركؼ المػػيف بيًحػػث تحػػت " فإمػػا أف يكػػكف  ،كا 

ما أف يككف في لغة جميكر العرب ،ممثا لميجات العربٌية  .(ٓ)"كا 

كىػذا  ،بعػض األصػكات فػي الكممػةىك تغير يطرأ عمى انبداؿ الميجي، ك  كما ييمنا في ذلؾ

فالطبيعػػة الجغرافٌيػػة لممػػتكمـ تفػػرض  ،عمػػى ىكٌيػػة المػػتكٌمـفػػي بعػػض األحيػػاف ر لػػو دننت تػػدٌؿ ٌيػػالتغ

حػرؼ مكػاف آخػر أك " جعػؿ :د كىػكتعريػؼ آخػر كثٌمػة .األصػكات عميو بعض التغييرات عمى بعػض

                                                 

 مصدر سابؽ، مادة )بدؿ(. ،لسان العربابف منظكر،  (ُ)
براىيـ السامرائي،  ،بتاب العينق(، َُٕالخميؿ بف أحمد )ت الفراىيدم،  (ِ) دار تحقيؽ: ميدم المخزكمي، كا 

 .مادة )بدؿ( ،ََِِبيركت،  ،كمكتبة الياؿ
 مادة )بدؿ(. مصدر سابؽ، ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أبك نصر، (ّ)
قٌدـ لو ككٌء  ىكامشو كفيارسو:  ،شرح المفصل للزمخشريق(، ّْٔيعيش بف عمي )تأبك البقات ابف يعيش،  (ْ)

 . ّْٕ، صٓ، الجزتََُِ، ُط بيركت،   دار الكتب العممية، إيميؿ بديع يعقكب،
 .ّْٔص مرجع سابؽ، ،جنةيالدراسات الليجيةة والصوتيةة عند ابن ، ( النعيميٓ)

http://shamela.ws/index.php/author/883
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إن أف  يكػػػكف مػػػف قبيػػػؿ اإلبػػػداؿ، فػػػي الحركػػػاتتغييػػػرو  أم   أفٌ  كىػػػذا يعنػػػي  د(ُ)حركػػػة مكػػػاف أخػػػرل "

 اب التمثيػؿ الكتػابييػغ إذ إفٌ  ،غيػر مسػتقمة عنيػا تالحركات ممحقة بػالحركؼ مازمػة لتمػؾ األصػكا

ركػة قصػيرة بأختيػا مػف إبػداؿ ح أفٌ  إلى عػدـ النظػر إلػى القدامى دعا ،لصكت الحركة القصيرة قديمنا

نمػا صػٌنفكه تحػت مسػمياتك  ،باب اإلبداؿ أصػكات الحػركؼ فقػد أمػا فػي ك  ،كاإلتبػاع كاإلدغػاـ أخػرل ا 

ا عمػػى ليجػػة قػػـك أك غالبػػا صػػكتٌي يػػدٌؿ تغٌيػػر  يقابمػػو ،ر يطػػرأ عمػػى حػػرؼٌيػػكػػٌؿ تغف دكػػاف ذلػػؾ كاءػػحن

  قبيمة معٌينة. 

كثرت تعريفات اإلبداؿ في المغة كجذرىا كاحد )ب، د، ؿ(، كاإلبداؿ ىك إحاؿ شػيت مكػاف 

تغييػػرات صػػكتٌية تػػؤٌثر فػػي بنػػات الكممػػة ككزنيػػا  -المسػػتكل الميجػػيٌ عمػػى -شػػيت مػػا، كيترتٌػػب عميػػو 

 كطريقة أدائيا.

بػيف مؤٌيػد  إبػداؿ الحركػات يختمفكف في النظر إلى العمماتبعض الحديث نجد أف العصر  كفي      

كىػػذا مػػا  ،فػػي اإلبػػداؿ كتغييػػر الحػػركؼ تتٌفػػؽفالعممػػات القػػدامى كالمحػػدثيف  آراتأمػػا أغمػػب  .كمعػػارض

 التبايف الميجٌي كالصيغ البديمة. مثان عمى نحقاتناكلو سأ

 .آراء العلماء في اإلبدال
أنػػػو إذا تسػػػاكت  جٌنػػػييػػػرل ابػػػف اختمػػػؼ العممػػػات قػػػديما كحػػػديثا فػػػي أسػػػباب نشػػػأة اإلبػػػداؿ ف”

كبيػػد ؿ بينيمػػا، ككانتػػا مػػف قبيػػؿ كانػػت كػػؿ منيمػػا أصػػا،  الكممتػػاف فػػي شػػيكع انسػػتعماؿ كالتصػػرؼ

ذا شاع اسالترادؼ،   ،، أك تصػٌرفت كاحػدة كلػـ تتصػٌرؼ األخػرلكقٌؿ استعماؿ األخػرل تعماؿ كاحدةكا 

                                                 

 .ِٓٔ، صُالجزت مرجع سابؽ، ،القراءات الشاذة قراءة صوتيةة دلليةة، العدكمٌ   (ُ)
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 ،، كاعتبػػػرت الكممػػػة الشػػػائعة أصػػػان اإلبػػػداؿ كػػػاف ذلػػػؾ كحػػػده مػػػف قبيػػػؿ ،ككجػػػد مػػػا يػػػدؿ عمػػػى البػػػدؿ

 .(ُ)"لياكاألخرل فرعنا 

تعػكيض حػرؼ : ليس المػراد باإلبػداؿ أف العػرب تتىعىم ػد ق(ُّٓالمغكم )ت: اؿ أبك الطيب"ق

نمػػا ىػػي لغػػاته مختمفػػة لمعػػافو متفقػػةو تتقػػارىبي المفظتػػاف فػػي ليغتػػيف لمعنػػى كاحػػد حتػػى ن  ،مػػف حػػرؼ كا 

قاؿ: كالدليؿي عمى ذلؾ أف قبيمة كاحدة ن تتكمـ بكممة طكرا ميمكزة كطكرا  .يختمفا إن في حرؼو كاحد

ػككذلؾ إبػداؿ نـ التع ،كن بالصاد مرة كبالسيف أخرل ،غير ميمكزة  اكاليمػزة المصػدرة عيننػ اريػؼ ميمن

ن تشػػػػترؾي العػػػػرب فػػػػي شػػػػيت مػػػػف ذلػػػػؾ إنمػػػػا يقػػػػكؿ ىػػػػذا قػػػػكـه كذاؾ  "عػػػػفٌ " :"أفٌ "كقػػػػكليـ فػػػػي نحػػػػك 

 .(ِ)"آخركف

د كىك عند جميػع اؿ المٌطرد كىك اإلبداؿ القياسيٌ اإلبد :األول" :إلى قسميف اإلبداؿـ قسٌ كمنيـ مف   

كقػػد تكٌفػػؿ  كجػػب تنفيػػذه، كحركفػػو )) ىػػدأت مكطينػػا((العػػربد كيخءػػع لشػػركط خاٌصػػة إذا اسػػتكفاىا 

كلػػـ يػػأت عمػػى  ،كلػػـ ييعػػفى المغكٌيػػكف بػػو ألنػػو جػػات عػػف العػػرب عمػػى كتيػػرة كاحػػدة ،الصػػرفٌيكف بدراسػػتو

 .فمـ تختمؼ فيو ليجات العرب ،أكءاع مختمفة

نمػػا  ،اكىػػك ن يكػػكف عنػػد العػػرب جميعػػ (اإلبػػداؿ السػػماعيٌ )اإلبػػداؿ غيػػر المطػػرد:  :الثــانيوالقســم  كا 

  .(ّ)كىكذا ،: مدهكأخرل تقكؿ ،: مدحفمثان قبيمة تقكؿ ،يختمؼ باختاؼ القبائؿ

د ذلػػؾ أنػػو جػػات عمػػى صػػمب التبػػايف الميجػػٌي انختيػػارمٌ  فػػي المطٌػػرد السػػماعيٌ  اإلبػػداؿكيقػػع 

د كتجػػده صػػيغة اد فتػػارةن تجػػده لغػػة قػػكـو بػػذاتياسػػتعمالوك  بعػػض ألسػػف العػػرب ككػػاف متبايننػػا فػػي ألفاظػػو

 .تارة أخرلاستعمالٌية عند بعض القبائؿ 

                                                 

 .ِٔٔ، ص نفسوالمرجع   (ُ)
، ُٖٔٗ ،بيركت ،المكتبة العصرية، المزىر في علوم اللغة وأنواعيا، السيكطي، جاؿ الديف عبد الرحمف (ِ)
 .َْٔص ، ُج
 .ِٔٔ، ص ُلجزتمرجع سابؽ، ا، دلليةةالقراءات الشاذة قراءة صوتيةة العدكٌم، ينظر:   (ّ)
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كؼ اإًلبداؿ" وأاا ثىة عشػر فيي حيري كؼ الٌزيػادة التٌػي يجمعيػا قىٍكلػؾ ، احرفنػ ثىاى ػري اًنيىػة مػف حي ثىمى

كؼ اٍلعٍشرىة (اٍليىٍكـ تنساه) ـ مف اٍلحيري ٍمسىة مف غىٍيرىف  كىًىي الٌطات كالػٌداؿ  ،تٍسقط الٌسيف كىالا  كىاٍلًجػيـ كىخى

اد كىالز ام  .(ُ)"كىالص 

ف كػػػاف كػػذلؾ ،بنػػاتن عمػػػى مػػا تقػػػدـك  فمػػػا عاقػػػة  ،ىػػػؿ اإلبػػداؿ ءػػػرب مػػػف الميجػػات العربٌيػػػة   كا 

نٌيػػة فػػي كتػػاب القرآ بعػػض الشػػكاىد، سػػأتناكؿ كلإلجابػػة عػػف ىػػذيف التسػاؤليف البديمػػة اإلبػداؿ بالصػػيغ 

 :كذلؾ كاآلتي ،المحتسب

 ًقث اًئيىػػا }قػػاؿ تعػػالى:  ،الشػػاىد األكؿ ػػا تيٍنبًػػتي األىٍرضي ًمػػٍف بىٍقًميىػػا كى ب ػػؾى ييٍخػػًرٍج لىنىػػا ًمم  فىػػاٍدعي لىنىػػا رى

ػػػػػًميىا بىصى فيكًميىػػػػػا كىعىدىًسػػػػػيىا كى  .كمػػػػػف ذلػػػػػؾ قػػػػػراتة ابػػػػػف مسػػػػػعكد كابػػػػػف عبػػػػػاس: "كثيكًميػػػػػا" بالثػػػػػػات" (ِ){كى

زيػػد ثػػـ عمػػرك، كيقػػاؿ  قػػاؿ أبػػك الفػػت : يقػػاؿ: الثُّػػكـ كالفيػػكـ بمعنػػى كاحػػدد كقػػكليـ: جػػدث كجػػدؼ، كقػػاـ

ػػػا: فيػػػ ػػػعىة تصػػػرؼ الثػػػات فػػػي جػػػدث، لقػػػكليـ:  ـٌ أيءن عمػػػركد فالفػػػات بػػػدؿ فييمػػػا جميعنػػػاد أن تػػػرل إلػػػى سى

لى كثرة ثيـ  كقمة فيـ   كيقاؿ: الفكـ: الحنطة، قاؿ   :أجداث، كلـ يقكلكا: أجداؼ، كا 

كىرىد المدينة عف زراعة فيكـ ... دحأحسبني كأغنى كا قد كنت
(ّ). 

 ا صيغتاف لمعنى كاحد، فاألصػؿمأم أنيد الفكـ كالثكـ بمعنى كاحد :جٌنييقكؿ ابف  .أم: حنطة       

ػػػعىة كيءػػػيؼ أف  ،كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي كممػػػة ) فػػػـ ( (،الفػػػات كلػػػيس الثػػػات فػػػي كممػػػة )فػػػـ ىػػػك صػػػكت سى

ـ   ،أكء  مف الفات تصرؼ الثات في جدث ـ  كقمػة فيػ لػى كثػرة ثيػ ، لقكليـ: أجداث، كلـ يقكلػكا: أجػداؼ، كا 
                                                 

خميؿ إبراىيـ جفاؿ، دار :، تحقيؽالمخص ق(، ْٖٓت:نظر: ابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ )ي (ُ)
 .ُٕٗ، ْ، الجزتـُٔٗٗ، ُ ط بيركت، ،إحيات التراث العربي

 .ُٔسكرة البقرة، آية  (ِ)
 "نسب إلى أحيحة، كقيؿ ألبي محجف الثقفي، كن ننسى أف كممة "مدينة" اسـ إسامي كأحيحة جاىمي".  (ّ)

، مطبكعات نادم الطائؼ حسف محمد باجكدة ، دراسة كجمع كتحقيؽ:ديوانو الجاىمٌي، أحيحة بف الجاح،
 .ُٖاألدبي،)د.ـ(، )د.ت(،ص 
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ـٌ أيبػًدؿ ثػات كالماحظ أف الفات كاف أصا كػاف صػكت  ،، كعمػى النقػيض مػف ذلػؾفي بعض الكممػات ثػ

 .(ُ)الثات أصا  كأيبًدؿ فات

   ىُ }قكلػو تعػالى:  ،بيف الفػات كالثػات بداؿباإل يتعمؽ الثانيالشاىد ُا ىوامنَ اىن كاى ِّ  َو ِِ ٍ  يَن ََ مػف "ف (2){َحى

ػػدىث يىٍنًسػػميكف (ّ)كقػػرئ "جػػدؼ" كقػػراتة الجماعػػة "حػػدب"  .ذلػػؾ قػػراتة ابػػف مسػػعكد: "ًمػػٍف كيػػؿ  جى
قػػاؿ أبػػك  .

ػػدىثنا، كلػػـ  الجػػدث الفػػت : ػػدىؼي بالفػػات لبنػػي تمػػيـ. كقػػالكا: أجػػدٍثتي لػػو جى ىػػك القبػػر بمغػػة أىػػؿ الحجػػاز، كالجى

دىثو  " بدؿ مف الثات في "جى دىؼو ، فيذا يريؾ أف الفات في "جى  ."يقكلكا: أجدٍفتي
(ْ) 

يمػا ف ،الفات كالثات اإلبداؿ بيفيذا ب سم ي مسكغ  ثٌمةف، (ٓ)يظير اإلبداؿ بيف البات كالثات كالفات      

" فمف بيف طػرؼ المسػاف كأطػراؼ الثنايػا مخػرج الثػات كمػف ،رخكاف ميمكساف دصكتاف متقاربا المخرج

يكػاد مخرجيمػا يكػكف كاحػدنا.... كىػذا مػا ك بيف باطف الشفة السفمى كأطراؼ الثنايا العميا مخرج الفػات. 

 ،مكػاف الثػات عنػد قػـك مػنيـ كبػالعكسيفسر لنا مجيت عدد مف الكممات عف العرب كقعت فييا الفات 

 .(ٔ)كقد نسب لمتميمييف قكليـ في الجدث الحجازٌية الجدؼ"

 ،مػػف الميجػػات العربٌيػػةليجػػة  -فػػي المثػػاليف السػػابقيف-ناحػػظ أف إبػػداؿ الثػػات كالفػػات فيمػػا بينيمػػا     

إذ إف بعػػػض  دكن بػػػٌد ليػػػذا الصػػػكت مػػػف تطػػػٌكر ،القديمػػػةالميجػػػات العربٌيػػػة كطريقػػػة أدات ظيػػػرت فػػػي 

كىػػػذه مػػػف الصػػػيغ  ،تبػػػدؿ الثػػػات إلػػػى تػػػات مثػػػؿ: الثػػػـك كالتػػػكـ الميجػػػات العربٌيػػػة فػػػي العصػػػر الحػػػديث

  .متكمـانختيارٌية البديمة المتاحة لم

                                                 

 .ٖٖ، صُالجزتالمحتسب، ، جٌنيابف  (ُ)
 .ٔٗسكرة األنبيات، ص  (ِ)
، ََِِ، ُ، دار سعد الديف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، طمعجم القراءاتالخطيب عبد المطيؼ،  (ّ)

 .ٗٓ، صٔالمجمد
 .ٔٔ، صِالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف ينظر:  (ْ)
 .أغفمت الحديث عف البات لمتكسع في اإلبداؿ بيف الثات كالفات  (ٓ)
 .ُْٓص  ،سابؽ مرجع ،جنةيالدراسات الليجيةة والصوتيةة عند ابن ، النعيمي (ٔ)
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فينػػػا تبػػػايف ليجػػػٌي  (ُ)أمػػػا قػػػكليـ: "نسػػػب لمتميميػػػيف قػػػكليـ فػػػي الجػػػدث الحجازٌيػػػة الجػػػدؼ"ك 

التػي نشػأ عمييػا. كالماحػظ  المػتكمـ ةجػبمػا يتكافػؽ كلي امػيسػتطيع المػتكمـ اإلبػداؿ فيمػا بيني ،اختيارمٌ 

الفػـك كالثػـك لػـ ينسػب إلػػى  د فاإلبػداؿ بػيفالكممتػػيف ىػاتيففػي  اإلبػداؿيقصػدكف  نػكاك لػـ يك العممػات أف

قبيمتو تنسجـ كمػا يناسػبيا فػي اسػتعماؿ  كؿف ،نو استعماؿ حربؿ إ ،ليجة معٌينة مف الميجات العربٌية

 ي جػػدث كجػػدؼ، فيمػػاتػػكمم أمػػا مػػا حػػدث بػػيف ،"البديمػػةالصػػيغ أسػػميناه " ، كىػػذا مػػا إحػػدل الكممتػػيف

صػر القػديـ، فػي الع ا مػا يصػفو البحػث بالتبػايف الميجػيتمػيـ كالحجػاز، كىػذلقبيمتي:  فمقٌيدتا فصغتا

إن أف حػػرؼ الثػػػات  يسػػتطيع المػػتكمـ أف يتخٌيػػػر فيمػػا بينيمػػا تبعػػا لمنطقتػػو،أمػػا فػػي عصػػرنا الحػػالي ف

ـٌ( ، ثكـ، ث التبػايف الميجػٌي حث اسـ "اكلذلؾ اصطم  عميو الب سيطر عمى كثير مف الكممات مثؿ ) ثىـٍ

 . انختيارم"

قػػاـ جٌنػػيالعممػػات لمنصػػكص المنقكلػػة عػػف ابػػف  ألحػػدسػػكت فيػػـ  فيبػػدك أف ىنػػاؾ د ففػػي ىػػذا المي

: وقكلػػب جٌنػػيابػػف  عنػػدما نعػػت "ثػػكـ"ك "فػػكـ"فػػي كممػػة  جنػػدمالأحمػػد عمػػـ الػػديف    رأمعمينػػا أف نكٌءػػ

ككأنػػو يػػرل الفػػات  "كالصػػكاب عنػػدنا: أف الفػػـك الحنطػػة،": ، حيػػث قػػاؿ(ِ)"الصػػكاب جٌنػػيجانػػب ابػػف "

عمػػى  نقػؼ فعمينػا أف. (ّ)كثيػر المغػات، كالحػؽ أف الفػات مػف الثػات فػي الثػاتكليسػت مبدلػة مػف  ،أصػا

 في ىذا القكؿ، كىي: بعض الحقائؽ

كيقػاؿ: ....  اؿ: الثُّػكـ كالفيػكـ بمعنػى كاحػديقػ": ذلػؾ، بػؿ قػاؿ فػي المحتسػب لـ يػٌدعً  جٌنيأف ابف  -ُ

 د الفعؿ مبنٌيا لممجيكؿ كلـ ينسبو لنفسو.ر " فقد أك الفكـ: الحنطة

بأنػػو جانػػب  جٌنػػيينعػػت ابػػف  حتػػى فكرتػػو فػػي مػػـ يكػػف جازمػػاف" عنػػدما قػػاؿ الجنػػدم: "ككأنػػوأمػػا   -ِ

 .الصكاب
                                                 

 .ُْٓص  نفسو، مرجع (ُ)
 .ُْٕص ، ُّٖٗ )د.ـ(، الدار العربٌية لمكتاب،الليجات العربيةة في التراثالجندم، أحمد عمـ الديف،   (ِ)
 .(فـك)مادة  مصدر سابؽ، ،لسان العرب، ابف منظكر نظر:ي  (ّ)
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مصػػػػيبا أك جانػػػػب  لػػػػـ يكػػػػف جٌنػػػػيبػػػػف ن يثبػػػػت أف ا جٌنػػػػيىػػػػذا التفسػػػػير البسػػػػيط لقػػػػكؿ ابػػػػف 

فيذا ن يعنػي  ،كاف ىنالؾ مفاءمة فيما بينيما إفٍ ف ،الرأييف بادئ األمرأكرد  جٌنيابف د ألف الصكاب

 .آخرى قكن كأثبت نفى  جٌنيأٌف ابف 

 ْى}قػػاؿ تعػػالى: ، الشػػاىد الثالػػث ٍْك  أَْسببثََ َعهَبب تَاِطَُببحأَ َٔ َِْشجا ببّ اَببا ًَ كمػػف ذلػػؾ قػػراتة يحيػػى بػػف " (ُ){ََِع

بىاًطنىػػةن" ػػوي ظىػػاًىرىةن كى ـٍ ًنعىمى مىػػٍيكي قػػاؿ أبػػك الفػػت : أصػػمو السػػيف، إن أنيػػا أبػػدلت لمغػػيف . عمػػارة: "كىأىٍصػػبىغى عى

، كفػػػي سػػػقر: صػػػقر، كفػػػي السػػػقر خبعػػػدىا صػػػادا، كمػػػا قػػػالكا فػػػي سػػػالغ: صػػػالغ، كفػػػي سػػػالخ: صػػػال

كذلػػؾ أف حػػركؼ انسػػتعات تجتػػذب السػػيف عػػف سػػفاليا إلػػى تعػػالييف، كالصػػاد مسػػتعمية، . (ِ)الصػػقر

كمنػػو قػكليـ فػي سػػطر: صػطر، كفػػي  ....ي المخػرج، كأخػػرل حػركؼ انسػتعاتكىػي أخػت السػػيف فػ

كحكى يكنس عنيـ في السػكؽ: الصػكؽ، كركينػا عػف األصػمعي، قػاؿ: تنػازع رجػاف  سكيؽ: صكيؽ

كاآلخػػػر: بالسػػػيف، فتراءػػػيا بػػػأكؿ مػػػف يجتػػػاز بيمػػػا، فػػػإذا راكػػػب الصػػػاد، قر، فقػػػاؿ أحػػػدىما: بفػػػي الٌسػػػ

 .(ّ)"رقٍ يكءع، فسأنه، فقاؿ: ليس كما قمت كن كما قمت، إنما ىك الزٌ 

 اكمنيػا مػ جػات التػي تػزاكج بػيف السػيف كالصػاد،د فكثيرة ىي الميلغة اكفي إبداؿ السيف صاد  

تجػانس ي، فا تكافػؽ السػيف فػي اليمػس كالصػفيرالسػيف صػادنا، ألنيػ فإبػداؿ ،تءيؼ إلييا صكت الزام

 أنيػػػـ :نػػذكر منيػػا ،بشػػركط، قػػػد يطػػكؿ الحػػديث فييػػػا قٌيػػػدكا ذلػػؾ العممػػات لكػػف ،الصػػكت بعػػد اإلبػػػداؿ

د (ْ)سػػػتعاتكىػػي جميعيػػػا مػػف حػػػركؼ ان ،أك طػػػات بعػػدىا غػػػيف أك خػػات أك قػػػاؼطكا أف يكػػػكف تر شػػا

                                                 

 .َِسكرة لقماف، آية  (ُ)
ينظر: أبك حٌياف  ، أك الخات أك القاؼ صادا.ي كمب، يبدلكنيا إذا جامعت العيف"إف إبداؿ السيف صادا لغة بن (ِ)

 . َُٗ، صٕاألندلسي، البحر المحيط، مصدر سابؽ، ج
 .ُٖٔ، صِالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف  (ّ)
، أبك اإلشبيمي ابف عصفكر ينظر:  .ُّّ، ص جنةيالدراسات الليجيةة والصوتيةة عند ابن ، ر: النعيمينظي (ْ)

لمطباعة كالنشر  فخر الديف قباكة، دار المعرفة :، تحقيؽالممتع في التصريف(، ٗٔٔ:ت)الحسف عمي بف مؤمف 
 .ُُْ، ص ُبيركت، الجزت ،كالتكزيع
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كمػػا كصػػػفو  .فمػػػـ يشػػترط فػػي اإلبػػػداؿ شػػيئا جٌنػػيأمػػػا ابػػف  ،الميمكسػػةفالصػػاد كالسػػيف مػػػف الحػػركؼ 

إبػداؿ  " كمػا أفٌ  .(ُ)....."ىػذا بػاب تقمػب فيػو السػيف صػادا فػي بعػض المغػاتسيبكيو بأنو لغػة بقكلػو "

  .(ِ)"القاؼ صادا يف، أك الخات، أكغإذا جامعت المف السيف ي كمب، يبدلكنيا نبالسيف صادا لغة ل

ا مأبػدلكىف ،افصػفيري افميمكسػ افصػكت ىمػافكا ،بيف الصاد كالسيف ،اإلبداؿ تتجمى ظاىرة

ذلػػؾ أف  ،ليجػػيٌ  كن يكجػػد فييػػا تبػػايف ،د أم ليجػػةيمػػا لغػػةكػػا من ت، إن أفٌ امػػف بػػاب تقػػارب األصػػك 

فكثيػػر مػػف  ،أمػػا فػػي العصػػر الحػػديثك . الميجػػات القديمػػةفػػي فػػي انسػػتعماؿ  اىػػذا اإلبػػداؿ كػػاف شػػائع

احظ كالذم ي .(كفي فستؽ )فزدؽ (كفي مسمخ )مصمخ : مصطرة،بٌية تقكؿ في مسطرةالعر  الميجات

أم  دبأنػو لغػػة كابػف جٌنػي مػا جػات بػػو سػيبكيومػع فػي العصػر الحػػديث يتكافػؽ  اأف إبػداؿ السػيف صػاد

 .ىا با قيداحدإ تخٌيريستطيع  متكمـأنيا صيغ اختيارٌية متاحة لم

دكنمػا  غ بديمة يجكز اإلبداؿ فيما بينيػاد صيالبديمةيتبٌيف لمقارئ أف الصيغ  ،كبنات عمى ما تقٌدـ     

أم أننػػا عنػػدما  مغػػة األـدالءػػابط فػػي حالػػة الحػػديث العػػاـ بػػيف المتكممػػيف، لكنيػػا ليجػػات تعػػكد إلػػى 

 ،لمكممة كنستثني الصيغ البديمةنعكد إلى الصيغة األكلى  )الفصحى( نتحٌدث بالمغة العربٌية المشتركة

    .د نستشيد بيا كن نتعبد بيامنا أننا نتكٌمـ عف آيات قرآنٌيةاصة إذا عمخ

  رِِ ىىََّ ْلرَّىىِيطَانِ  }تعػػالى:  ولػػقك  ،الرابػػعالشػػاىد ُِ َ  َشىىِن ا ُِ قػػراتة أبػػي العاليػػة: "ًرٍجػػسى الشػػيطاف"  (3){ َوياىىِا

 .قاؿ أبك الفت : كؿ شيت ييستقذىر عندىـ فيك رجس، كالخنزير كنحكه" .بالسيف

                                                 

، تحقيؽ أحمد حسف ميدلي، عمي سيد شرح بتاب سيبويو ق(، ّٖٔالسيرافي، أبك سعيد الحسف بف المرزباف) (ُ)
 .ْٓٓ، ص ٓالجزت  ََِٖ، ُط  بيركت، عمي، دار الكتب العممية،

 .ُٖٓ، صٕ، الجزت تفسير البحر المحيطاألندلسي، أبك حٌياف،   (ِ)
 .ُُسكرة األنفاؿ، آية  (ّ)
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كفيما قرئ عمى أبي العباس أحمد بف يحيى قاؿ: الرجس فػي القػرآف: العػذاب كػالرجز، كرجػس الشػيطاف: 

 .كسكسػػػػػػتيو كىمػػػػػػزيه كنحػػػػػػك ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف أمػػػػػػره، كالرجػػػػػػز: عبػػػػػػادة األكثػػػػػػاف، كيقػػػػػػاؿ: ىػػػػػػك إثػػػػػػـ الشػػػػػػرؾ كمػػػػػػو

ٍر"، قاؿ: كقاؿ بعءيـ: أراد بو الصنـ. قا " جميعنا "فىاٍىجي ؿ: ككؿ عػذاب أينػزؿ عمػى كقرئ: "كىالر ٍجزى كىالرٍُّجزى

قػػـك فيػػك رجػػز، ككسػػكاس الشػػيطاف رجػػز، كقػػد تػػرل إلػػى تػػزاحـ السػػيف كالػػزام فػػي ىػػذا المكءػػع، فقػػراتة 

 .(ُ)"الجماعة: }ًرٍجزى الش ٍيطىاًف{ معناه كمعنى رجس الشيطاف

 

 

 

 على اإلبدال في القراءات الشاذةة من بتاب المحتسب: شاىد

ـٍ }قاؿ تعالى:  -ُ قىاؿى لىيي ـي الت ػابيكتي كى ٍمًكًو أىٍف يىػٍأًتيىكي ـٍ ًإف  آيىةى مي مػف ذلػؾ قػاؿ أبػك بكػر " (2){ نىًبيُّيي

قػاؿ  .كلغػة ل.نصػار باليػات (ّ)"التػابكه"كىناؾ قراتة بف مجاىد: "التابكت" بالتات قراتة الناس جميعنا، ا

بى ت، كاآلخػر: ت أبك الفت : أما ظاىر األمر، فأف يككف ىذاف الحرفػاف مػف أصػميفد أحػدىما: تى 

ب ىػػػ، ثػػـ مػػف بعػػد ىػػذا فػػالقكؿ أف اليػػات فػػي "التػػابكه" بػػدؿ مػػف التػػات فػػي "التػػابكت"، كجػػاز ذلػػؾ لمػػا 

أذكػػػره: كىػػػك أف كػػػؿ كاحػػػد مػػػف التػػػات كاليػػػات حػػػرؼ ميمػػػكس، كمػػػف حػػػركؼ الزيػػػادة فػػػي غيػػػر ىػػػذا 

ا فقد أبدلكا اليػات مػف التػات التػي لمتأنيػث فػي الكقػؼ، فقػالكا: حمػ كطمحػٍو، كقائمػٍو،  زٍه،المكءع، كأيءن

                                                 

 .ِٕٓ، صُالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، ابف جٌني (ُ)
 .ِْٖسكرة البقرة، آية  (ِ)
، عبد العاؿ سالـ، (ّ) ، مطبكعات جامعة الككيت، نيةةآمعجم القراءات القر  عمر أحمد مختار، كمكـر

 .ُُٗ، صُ، جُٖٖٗ،ِالطبعة
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كجالسٍو، كذلؾ منقاد مطرد في ىذه التات عند الكقؼ، كيؤكد ىػذا أف عامػة عيقيػؿ فيمػا ن نػزاؿ نتمقػاه 

 .(ُ) "مف أفكاىيا تقكؿ في الفرات: الفراه، باليات في الكصؿ كالكقؼ

 

 

 

يف املغزٌٍ )االخزْبسّّخ( انجذّهخ انزجبٍّ انهيجِ ًانصْغ املجحث انثبَِ:

 انصشيفّ.






 .بالدرس الصوتيالباب األول: اتصال الدرس الصرفي  .1








 .الباب الثاني: النماذج الليجيةة في الدرس الصرفية  .2










                                                 

 .ُِٗ، صُالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف   (ُ)
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 بالدرس الصوتي.اتصال الدرس الصرفي  :الباب األول


ػػرىبى ٍفػػالتصػػريؼ لغػػة "دى  ػػرىؼى مػػف بػػاب ءى كمعنػػاه ع الشػػيت عػػف كجػػو إلػػى كجػػو آخػػر، كىػػك مصػػدر صى

 .(ُ)التبديؿ كالتغيير، يقاؿ: صرفت الدراىـ بالدنانير"

ا، فيقكؿ عنو  إنما ىك أف تجيت إلى الكممة الكاحػدة فتصػرفيا عمػى " :جٌنيابف أما اصطاحن

ػػػٍربىب"، كمثػػػؿ ، مكجػػػكه شػػػتى ٍعفىػػػر" فتقػػػكؿ: "ءى " فتبنػػػي منػػػو مثػػػؿ "جى ػػػرىبى ثػػػاؿ ذلػػػؾ أف تػػػأتي إلػػػى "ءى

ًرب"، كمثؿ "ظىريؼ": "ءريب"، أفا ترل "ًقمىٍطر": "ًءرىٌب"، كمثؿ "دً  ًمـ": "ءى ٍرىىـ": "ًءٍربىب"، كمثؿ "عى

يبحث في أحكػاـ بنيػة الكممػة  عمـ" بأنو: ابف عقيؿكيقكؿ  .(ِ)" لى تصريفؾ الكممة عمى كجكه كثيرةإ

عػاؿ كشػبو ذلػؾ كمكءػعو فػي األسػمات المتمٌكنػة  ،العربٌية كما لحركفيا مف أصالة كزيػادة كصػٌحة كا 

 .(ّ)"بالحركؼكن صمة لو  ،كاألفعاؿ المتصرفة

                                                 

 ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، مادة )صرؼ(. (ُ)
تحقيؽ: إبراىيـ  ،شرح بتاب التصريف ألبي عثمان المازني ؛، المنصف لبن جنةيىػ(ِّٗ)تابف جٌني (ِ)

 .ْـ، صُْٓٗاألكلى  ط ،)د.ـ(،دار إحيات التراث القديـمصطفى، كعبد ال أميف، 
، تحقيؽ محمد شرح ابن عقيل على ألفيةة ابن مالكق(، ٕٗٔابف عقيؿ، عبد ال بف عبد الرحمف العقيمي )ت  (ّ)

 .ُُٗ، ص ْ، الجزت َُٖٗالقاىرة،  محيي الديف عبد الحميد، دار التراث،
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دراسػػة تتصػػؿ بالكممػػة أك أحػػد أجزائيػػا كتػػؤدم إلػػى خدمػػة  "غيػػر أٌف المحػػدثيف يػػركف أٌف كػػؿ  

 .(ُ)"كؿ دراسة مف ىذا القبيؿ ىي صرؼف -تؤدم إلى اختاؼ المعاني النحكٌية أك ،العبارة كالجممة

فػي تعريػؼ  التعريفات السابقة يجد بعض انخػتاؼ بػيف القػدمات كالمحػدثيف المتمٌعف فيإف 

د فاتصػػالو إنمػػا دراسػػة الصػػرؼ مػػف منظػػكر ليجػػيٌ  ،الفصػػؿ فيمػػا بيػػنيـ الشػػاىد ىنػػا لػػيسك  ،الصػػرؼ

يسػتطيع الباحػث دراسػة فػا  ،مدل اتصػاؿ الصػرؼ بمسػتكيات المغػةببالكممة كبالحرؼ يكحي لمقارئ 

 الصكتٌية.  اتالدارس الصرؼ بمعزؿ عف

الصكتٌية إنما  مف الدراسات الميجٌيةد فكثير ن ينفصؿ عف الدرس الصكتيٌ فالدرس الصرفي 

ر مػكرفيمٌي تغٌيػإن  مػا ىػك رىح " إف مػا حػدث"قىػٍرح " كقى  د ففي قكلو تعالى "صرفٌية دراساتىي أيءا 

يػػر كليػػذا التغٌ  ،جػػات بػػيف صػػيغتي )فىٍعػػؿ كفىعىػػؿ( إذٍ د ر صػػرفيٌ كػػذلؾ تغٌيػػىػػك  وذاتػػالكقػػت صػػكتٌي فػػي 

عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أٌف الظػػػكاىر  ،، سػػػأحاكؿ أف أجعمػػػو فػػػي دراسػػػة مسػػػتقٌمةمػػػنيا فػػػي الميجػػػات العربٌيػػػة

 إن ،د تجد ظاىرة صكتٌية يصعب تناكلياقفالصكتٌية كالصرفٌية ن يمكف دراستيا بمعزؿ عف بعءيا، 

  .مبرزة أىـ جكانبيا الميجٌيةك  ،فسرةن لياممف ناحية صرفٌية  إذا تناكليا الباحث

كيظيػػر أف سػػيبكيو كػػاف " :الصػػرفية يقػػكؿ تمػػاـ حسػػاف الصػػكتٌية العاقػػة كفػػي معػػرض تأكيػػد

ـم بػأف دراسػة األصػكات مقدمػة ن بيػد  منيػا لدراسػة المغػة، كأف النظػاـ الصػكتي ءػركرم  عمى كعػي تػا

فكػػٌؿ  ،الصػػكتيٌ  الػػدرسعػػف س الصػػرفٌي ر الػػد كليػػذا ن ينفصػػؿ .(ِ)"لمػػف أراد دراسػػة النظػػاـ الصػػرفي

ىػكى انتحػاتي "  :بأٌنػوعٌرؼ النحك يذلؾ في باب كاحد، إذ  جٌنيابف  أكردقد يكمؿ اآلخر. ك  منيماكاحدو 

مػف إعػرابو ك غيػره: كالتثنيػًة، كالجمػًع، كالتحقيػًر كالتكسػيًر كاإلءػافًة  سىمًت كػاـً العػرًب فػي تصػرًفوً 

                                                 

 .ٕص  بيركت، ، دار النيءة العربٌية،، التطبيق الصرفية الراجحٌي عبده (ُ)
 .َٓـ، صََِٔ، ٓ ط  القاىرة، ، عالـ الكتب،اللغة العربية معناىا ومبناىاتماـ حساف ،  (ِ)
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ػٍف لػيسى ًمػٍف أىػًؿ المغػًة العربيػًة بأىًميػا فػي الفصػاحًة فينًطػؽى كالن سىًب، كالتركيًب، ك  ، ليمحػؽى مى غيًر ذلؾى

ػػػيـ عٍنيػػػا ريد  بػػػًو إليػػػو كصػػػٌنؼ ىػػػذه  ،جػػػات المػػػازنيٌ  ثػػػـٌ  .(ُ)"بيػػػا ك إٍف لػػػـ يكػػػٍف مػػػنيـ، ك إٍف شػػػذ  بعءي

الػدرس  اسػةدر التصػريؼ(، مٌمػا يؤٌكػد محاكلػة العممػات ) األبكاب مف كتاب سيبكيو كعرءيا في كتابػو

 .عف باقي مستكيات المغةبمعزؿ الصرفٌي 

ًنيىػت  بالتبػايف بػيف الميجػات العربٌيػة الصػرفٌي  الدرسفما عاقة   بصػكرة الدراسػة الصػرفٌية عي

، كتسميط الءكت عمى تمؾ الفركقات ادكف غيرىرئيسة بإظيار المام  الميجٌية في الميجات العربٌية 

 .كمامحيـ الميجٌية ،كالتي مٌثمت لغات العرب قديما "المحتسب"الميجٌية التي برزت في كتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .ّْ، ص ُالجزت مصدر سابؽ، ،الخصاص ، بف جٌنيا  (ُ)
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 : النماذج الليجيةة في الدرس الصرفيالباب الثاني

اشػتير بػبعض الصػيغ  فمنيػا مػا ،تظير بعػض المامػ  الميجٌيػة فػي ليجػات القبائػؿ القديمػة

شػاعت عنػد أغمػب  مػا فيحدث التبايف فيمػا بينيػا، كمنيػا ،ف سائر أخكتيا مف الميجاتالتي تمٌيزىا م

 ."الصيغ البديمة" أطمؽ عميوكىذا ما  ،القبائؿ ككانت متاحة مستعممة فيما بينيـ

  .الصواصتأول: 

ػػػًبيؿً ً} :قػػػاؿ تعػػػالى ـٍ ًفػػػي سى ػػػابىيي ػػػا أىصى ػػػا كىىىنيػػػكا ًلمى ًثيػػػره فىمى ػػػف ن بًػػػيم قىاتىػػػؿى مىعىػػػوي ًرب يُّػػػكفى كى ػػػأىي ف م   كى

ػػا كىًىنيػػكا" بكسػػر اليػػات" (1){الم ػػوً  قػػاؿ أبػػك الفػػت : فيػػو لغتػػاف: كىىػػف يًيػػف،  .كمػػف ذلػػؾ قػػراتة الحسػػف: "فىمى

قنا  ككًىف يكىىف، كقكليـ في المصدر: الكىىف بفت  اليات ييؤن س بكسر اليات مف "كًىف"، فيككف كفًرؽ فرى

ي الماءػػي، كقػػكليـ فيػػو: الػػكىٍىف، كحػػذر حػػذرنا. كحػػدثنا أبػػك عمػػي أف أبػػا زيػػد حكػػى فيػػو كسػػر اليػػات فػػ

 .(2)"بسككف اليات يؤنس بفت  عيف الماءي كفىتىر فىٍتريا

                                                 

 .ُْٔ، آية آؿ عمراف (ُ)
 .ُْٕ، صُ، مصدر سابؽ، جالمحتسببف حني، ا (ِ)
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الفػات بػالكاك فػإٌف "فإف كاف ميعتؿ   في ذلؾ: ركقاؿ ابف عصفك  (،كىىف يًيف) جٌنيصٌرؼ ابف 

نحك )كىعىدى يىًعػدي(" ،( بكسر العيفمءارعو أبدنا )يىٍفًعؿ
ل سػادت لغػة أخػر ( ككًىػف يػكىىفإن أٌف فػي ) ،(ُ)

 .عند بعض القبائؿ العربٌية

شػػيار بػػأف القػػكليف مػػف  :جٌنػػيففػػي قػػكؿ ابػػف  الميجػػات العربٌيػػة  فنسػػ" فييػػا لغتػػاف" إذعػػاف كا 

اف شاعتا في انسػتعماؿ عنػد سكات أكانتا تنتمياف إلى بيئة لغكٌية خاصة أـ صيغتاف صرفيت ،القديمة

مفتكحػػػة عنػػػد التػػػي ىػػػي  ،إلػػػى كسػػػر عػػػيف الماءػػػي ة مالػػػتالتميمٌيػػػ د إن أٌف طبيعػػػة الميجػػػةالعػػػرب

 جٌنػيمٌمػا يؤكػد أف ابػف . : زًىػد ك حًقػديٌ تميمػالقػكؿ يبينمػا  ،: زىىد ك حقىديقكؿ الحجازمف. الحجازييف

 كاف سائدا بيف القبائؿ القديمة.التبايف بيف الميجتيف  تاٌمة بأٌف ىذا كاف عمى دراية

عممػات المغػة ـ مػف أٌف الػرغعمػى  ،القيػاس فػي نطقيػاتخءع إلى أف القبائؿ لـ  كالذم ياحظ

كؿ باب مف ىذه األبكاب لإن أٌف ،خاصة األفعاؿ في الماءي كالمءارع في أبكاب تصاريؼ كاجمع

 .المألكؼيذكركف كزنان إن كيردفكف بو صيغان خرجت عف يكادكف إذ ن  دالشذكذمف  اءرب

التي قبمكىا لكركدىا عف العرب سٌتة أكزاف، رتٌبكىا حسػب كثػرة كركدىػا فػي  الثاثٌية فاألكزاف

 :اآلتيكىي عمى النحك  ،العربٌية

ذى فىعىؿ يٍفعيؿ نحك:  -ُ ذ أىخى  .يأخي

مىسى فىعىؿ يٍفًعؿ نحك:  -ِ  .يٍجًمس جى

 .فىعىؿ يٍفعىؿ نحك: فىتى ى يٍفتى  -ّ

 فًرحى يٍفرىح. فىًعؿ يٍفعىؿ نحك:  -ْ

                                                 

 .ُْٕ، صالممتع في التصريفابف عصفكر،  (ُ)
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ًسبى ي -ٓ  .ٍحًسبفىًعؿ يٍفًعؿ نحك حى

فىعيؿ يٍفعيؿ: كريـ يكريـ -ٔ
(ُ). 

عف العرب، كليذا نجػد  إن أٌف ىذه األبكاب التي كءعيا الصرفٌيكف لـ تستكعب كؿ ما جات

ػأف يي  فكف ما خػالؼ القكاعػد بالشػذكذ، كينسػبكف بعءػو إلػى المغػاتد أمٍ العممات يص ذ الماءػي مػف ؤخى

كقكلنػػا: قىمىػػى يىٍقًمػػي كالػػذم يقػػكؿ: يىٍقمىػػى يقػػكؿ فػػي  ليجػػة كالمءػػارع مػػف ليجػػة أخػػرل فتنشػػأ ليجػػة ثالثػػة.

، فتاقى أصحاب لغتيف، فسمع ىذا لغة ىػذا، فأخػذ كػؿ كاحػد مػف صػاحبو ماءػيو إلػى الماءي قػػىًمى

 .(ِ)لغتو فترٌكبت ىناؾ لغة ثالثة

كليػػذا جانبػػت مػػنيا رجػػاؿ المغػػة  دكد،حػػال أٌيػػةن تقبػػؿ  ،الميجػػة حػػٌرة طميقػػة" :يقػػكؿ الجنػػدم

ػػا يعتمػػد عمػػى ركح الػػنص كتقييمػػو ،كعممػػات التصػػريؼ يػػرل الباحػػث أف مػػا أكرده ك .(ّ)"كاتخػػذت منيجن

 ،مف كتب الصرؼ تتحدث عف صيغ الماءي االجندم مف رؤل معاصرة يتكافؽ كالعقؿد إذ إٌف كثير 

كمػا أشػبو ىػذه  "كقػد سػمع عػف العػرب"أك  ،"كقد شٌذ عػف ذلػؾ" :كفي نياية تمؾ األبكاب نراىـ يقكلكف

 دكبػػاألخص القػػراتات الشػػاٌذة نٌيػػةآفػػي كتػػب القػػراتات القر  ةكمػػا نػػرل تمػػؾ الصػػيغ كثيػػر  ،المصػػطمحات

 .ؽ تأبى أف تخءع لمنيا صرفٌي كاء طمي تتحدث بشكؿ حر ألنيا

كا تمؾ الصيغ مف ليجات عربية متباينة خءعت كؿ تمٌقفإف الركاة  ":وقكلبكيؤكد ذلؾ أنيس 

كىػػذا دليػػؿ عمػػى أٌف العممػػات حػػاكلكا أف  "(ْ).الماءػػي منيػػا لقاعػػدة خاصػػة فػػي اشػػتقاؽ المءػػارع مػػف

 .تمقيؼ" ليس أكثرعمى حٌد قكلو "يقٌعدكا ىذه الميجات ءمف ءكابط خاصة، كىذه المحاكلة كانت 

                                                 

. ُٔص  الرياض، ق(، دار الكياف،ُُّٓ، )تشذا العرف في فن الصرفالحماكم، أحمد بف محمد،  (ُ)
 .ّٖ، صْ ، الجزتالبتابنظر: سيبكيو، ي
 ِّٔ: ُ، المزىر في علوم اللغة وأنواعيانظر: السيكطي، ي (ِ)
 .ٗٓٓ، ص ِ، الجزتالليجات العربيةة في التراثالجندم، ينظر:  (ّ)
 .ّٓص  مرجع سابؽ، ،، من أسرار العربيةةأنيس (ْ)
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أف تمػػػؾ الصػػػيغ التػػػي كردت عػػػف العػػػرب مػػػا ىػػػي إن صػػػيغ اسػػػتعمالٌية كليسػػػت  ،يعنػػػيكىػػػذا 

في لغتو فتباينت ىذه  اد منيـ مف أخذىا نيجن ات ليجٌية شاعت عند جميع القبائؿلغات، بؿ إنيا صف

كمنيػػػا شػػػاع بػػػيف جميػػػع القبائػػػؿ فػػػي  ،الميجػػػي بالتبػػػايفكىػػػك مػػػا يعػػػرؼ  ،المغػػػة عػػػف سػػػائر أخكاتيػػػا

كىػذا التخٌيػر  ،قبائؿ مف تمػؾ الصػيغ فػي النطػؽ كلػـ ترسػخ عمػى صػيغة كاحػدةفتخٌيرت ال ،انستعماؿ

  .في تمؾ المغة ما ىك إن صيغ اختيارية ،في انستعماؿ

ػػالُّكفى قػػ}كمػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى:  ب ػػًو ًإن  الء  ػػًة رى ػػف يىٍقػػنىطي ًمػػف ر ٍحمى مى األشػػيب:  أقػػر  " (ُ){اؿى كى

الفت : فيو لغات: قىنىطى يقًنطي، كقىًنطى يقنىطي، كقىػنىطى يقػنيطي. كقػد حكيػت قاؿ أبك  ."كمىف يقنيطي"، بءـ النكف

ػػا، كجبىػػا يجبىػػا،  ىأيءػػا: قىػػنىطى يقػػنىطي، كمثمػػو مػػف فعىػػؿ يفعىػػؿ: ركىػػف يػػركىف، كأبػػ ػػا الميػػؿ يغسى يػػأىبى، كغسى

. قاؿ ابف يحيػى: قػد قػالكا فػي شػًممتي كصػًببتي كنحػكه بفػت  الثػاني ىر  ٍءتى تعضُّ بنػا مػف كقالكا: عىءى

 .(ِ) "الكسر مف التءعيؼ

مقيػػاس فػػي ليقػػنط( لػػـ تخءػػع ) كممػػةلالتغيػػرات الصػػرفية  أف، يجػػد المسػػألة ىػػذه فػػي كالمػػدقؽ

مػنيـ ابػف -الػركاة ءابطة ليػا، إنمػا تمقٌػؼ اكما أنيا لـ تقبؿ حدكد –عمى حد قكؿ الجندم  –نطقيـ 

ـٌ  ،)كفييػػا لغػػات( :كقيػػؿ عنيػػا ،اكجعمػػكا ليػػا ءػػابطا لغكٌيػػ عربيػػةالتمػػؾ الصػػيغ مػػف ليجػػات  - جٌنػػي ثػػ

أٌم  لػػذىف،كالسػػؤاؿ الػػذم يتبػػادر إلػػى ا فعىػػؿ يفعيػػؿ ك يفًعػػؿ(. ،تكلٌػػد منيػػا الصػػيغ الصػػرفٌية )فًعػػؿ يفعىػػؿ

  كىػػػؿ  خاصػػػة لقبيمػػػة معٌينػػػةلغػػػة  أىػػػي( يقػػػنىطي فػػػي قكلػػػو ) أعنػػػي  جٌنػػػيالتػػػي أرادىػػػا ابػػػف  تمػػػؾ لغػػػاتو 

 جات فينو صيغ استعمالية   أـ إعف غيرىابو  ( ظير في قبيمة مف قبائؿ العرب كامتازت يقنيطي )كزف

بأنيػا لغػات ككػانكا عمػى  انختيػاراتكغيره مف العممات القدامى كصفكا ىذه  جٌنيجميع المغات  فابف 

                                                 

 .ٔٓسكرة الحجر، آية (ُ)
 .ٓ، صِالجزتابف جٌني، المحتسب،  (ِ)
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 الحػديث المنظكركمف  .كانت متاحة في الميجات العربٌية بأنيا صيغ استعمالية اختيارية ،دراية تاٌمة

يحمؿ في ثناياه  اسـ عاـ ما ىك إن ،قديما "غةمصطم  "المفصؿ بيف تمؾ التسمياتد أٌم أٌف ال يجب

كمنيػػػػا مػػػا شػػػػاع فػػػػي  ،د منيػػػا مػػػػا عػػػرؼ فػػػػي بيئػػػػة اسػػػتعمالية خاصػػػػة دكف غيرىػػػاالصػػػفات الميجٌيػػػػة

 البديمة.الصيغ بػ عمييا م  الباحثطا كىي ما اصيـ التخٌير فيما بينمانستعماؿ كترؾ لممتكٌ 

 بعض الشواىد على الصواصت الصرفيةة:
كىانيكا يىٍنًحتيكفى ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا آًمًنيفى }قاؿ تعالى: .ُ "د بفت  " (ُ){كى تيكفى مف ذلؾ قراتة الحسف "يىٍنحى

 .(ِ)"قاؿ أبك الفت : أجكد المغتيف نىحىتى ينًحت، بكسر الحات .الحات

امى }: قاؿ تعالى -ِ ػ ًربي أيٍخػرىلد قىاؿى ًىيى عىصى ًليى ًفييىا مى نىًمي كى مىىد غى مىٍييىا كىأىىيشُّ ًبيىا عى ك أي عى كقػرأ  (1) {أىتىكى

"، بكسر اليات، كبالشػيف "، بكسػر اليػات، كبالشػيف معجمػة  .إبراىيـ: "كىأىًىشُّ قػاؿ أبػك الفػت : أمػا "أىًىػشُّ

مػػا لتكسػػير الكػػ. ليػػا بيػػا،  ،أحػػدىما: أف يكػػكف: أىًميػػؿ بيػػا عمػػى غنمػػي، إمػػا لسػػكقيا:فيحتمػػؿ أمػػريف كا 

: إذا كػػػػاف جافػػػػا يتكسػػػػر  " بءػػػـ، الشػػػػيف معجمػػػػة، يقػػػػاؿ: ىػػػػش  الخبػػػزي ييػػػػشُّ كقػػػراتة مػػػػف قػػػػرأ: "أىيػػػػشُّ

" بءػػـ اليػػات، أم أكسػػر بيػػا الكػػ. ليػػاد فجػػات بػػو عمػػى "فىعىػػؿى  .ليشاشػػتو كاآلخػػر أف يكػػكف أراد "أىيػػشُّ

ف كاف مءاعفا كمتعديا. فقد مر بنا نحك ذلؾ، منو: ىىر  الشيتى يىًيرُّه: إذا كرىو، كمنػو قػكؿ  يٍفًعؿ" كا 

            .(ْ) :عنترة

ٍيؿي تىٍرًدم ًبنىا مىعنا مىٍفنىا لىييـ كىاٍلخى كا اٍلعىكىاًليىا     حى ت ى تىًيرُّ  (ٓ)" نيزىاًيميكيـ حى

                                                 

 .ِٖسكرة الحجر، آية   (ُ)
 .ٓ، صِالجزتالمحتسب، ، ابف جٌني (ِ)
 .ُٖسكرة طو، آية   (ّ)
 .ِِْ، صَُٕٗبيركت،  ينظر: عنترة: ديكانو، تحقيؽ: محمد سعيد مكلكم، المكتب اإلسامي، (ْ)
 .َٓ، صِالجزتالمحتسب، ، جٌنيابف  (ٓ)
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 .الصوامتثانًيا: 

  : التضعيفالباب األول 

كليػػػا معػػػافو كثيػػػرة ن تفيػػػـ إن مػػػف  ،كىػػػك مػػػف المكرفيمػػػات التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى إطالػػػة الصػػػكت

ـ إلى التعدية نحك فًرح ك ز فيا أنيا تصرؼ بنية الفعؿ مف الممف أىـ كظائلعٌؿ ك  دوفي تردالذم السياؽ 

كمنػػو  ،كفػػي ىػػذه البنيػػة نجػػد أٌف الفعػػؿ خػػرج عػػف معنػػاه الصػػرفي مػػف المػػزكـ إلػػى التعديػػة، (ُ)كأفرحتػػو

المتعػدم لمفعػكؿ مػف  الفعؿ خرجيبؿ  ،جمس كأجمسو، إن أٌف التعدية ن تقؼ عمى ذلؾ فحسب :قكلنا

كمػا يخػرج التءػعيؼ إلػػى ، نحػك شػرب المػات كأشػرب كأشػػربو المػات ،المتعػدم إلػى مفعػػكليفإلػى  كاحػد

قىط ٍعػػفى  } :المبالغػػة كالكثػػرة نحػػك قكلػػو تعػػالى ػػا رىأىٍينىػػوي أىٍكبىٍرنىػػوي كى "أنيػػـ  :جٌنػػيكؿ ابػػف قػػي .(2){أىٍيػػًديىييف  لىم 

: كٌسر، كقٌطع، كفٌت ، كغٌمؽ. كذلؾ أنيػـ ؿ دليا عمى تكرير الفعؿ، فقالكاجعمكا تكرير العيف في المثا

كىذا تأكيد عمى مظاىر (ّ)لٌما جعمكا األلفاظ دليمة المعاني فأقكل المفظ ينبغي أف يقابؿ بو قٌكة الفعؿ" 

 .تمٌثؿ دنلة البنية في التءعيؼ يالدنلة الصرفٌية الت

ا- كمف المعاني الصرفٌية د الصػيركرة، نحػك حٌجػر التي تخرج إلييػا الصػيغة المءػٌعفة -أيءن

أم أزلػػػت  ،كمػػػا أنيػػػا تسػػػتعمؿ بمعنػػػى السػػػمب كاإلزالػػػة، نحػػػك: قٌشػػػرت الفاكيػػػة ،الطػػػيف كعٌجػػػز الرجػػػؿ

 .(ْ)سياؽ الجمؿ  مف خاؿ، كىناؾ معافو أخرل تتء  قشرىا

                                                 

 .ٓٓ، صْ الجزت مصدر سابؽ، ،البتاب، نظر: سيبكيوي  (ُ)
 .ُّسكرة يكسؼ، آية   (ِ)
 .ُٓٓ، صِالجزتمصدر سابؽ، ، الخصاص ، بف جٌنيا  (ّ)
، ارتشاف الضرب من لسان العربق(، ْٕٓت:نظر: األندلسي، أبك حياف محمد بف يكسفت )ي ،لاستزادة (ْ)

، ُـ، الجزتُٖٗٗ ،ُ ط القاىرة،   رمءاف عبد التكاب، مكتبة الخانجي، :تحقيؽ رجب عثماف محمد كمراجعة
 .ُٖٔص
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كالمعػػاني التػػي الكثيػػر مػػف مثػػؿ ىػػذه التصػػريفات  "المحتسػػب" فػػي كتابػػو جٌنػػيكقػػد خػػٌرج ابػػف 

ىػػي الٌممحػػات الصػػرفٌية  ةكثيػػر  بمغػػات العػػرب كالصػػيغ البديمػػة   عاقػػة تمػػؾ المعػػانيآلػػت إلييػػا، فمػػا 

عػػف لغػػات العػػرب،  تشػػذٌ دنلٌيػػة الصػػرفٌية ال مػػف الناحيػػة بعءػػياإن أف  ،المتنػػاثرة فػػي كتػػاب المحتسػػب

ـٌ  ،تعممة عند جميع األقكاـ أك ميممةصيغ بديمة قد تككف مس -كذلؾ–كمنيا  قيمت في محفؿو معػيف ثػ

 عمى التءعيؼ. جٌنيالتي أكردىا ابف تتء  ىذه األمكر مف خاؿ بعض الشكاىد ك  اندثرت.

ـٍ } قاؿ تعالى:-ُ نيككي ًريفى ييًريديكفى أىف يىٍأمى ـٍ كيؿ  مىا ريدُّكا ًإلىػى اٍلًفٍتنىػًة أيٍرًكسيػكا سىتىًجديكفى آخى نيكا قىٍكمىيي يىٍأمى كى

 .كمف ذلؾ قراتة ابف مسعكد: "ًإلىى اٍلًفٍتنىًة ريك سيكا ًفييىا" مثقؿ بغير ألؼ" (ُ){ًفييىا

قػػاؿ أبػػك الفػػت : كجػػو ذلػػؾ أنػػو شػػيت بعػػد شػػيتد كذلػػؾ ألنيػػـ جماعػػة، فممػػا كػػانكا كػػذلؾ كقػػع 

اؿ، فاؽ بو لفظ التكثير كالتكرير، كقكلؾ: غم قػتي األبػكاب، كقط عػتي الحبػاؿ، شيت منو بعد شيت فط

 :كقد يككف معنى التكرير مع لفظ التخفيؼ، أنشد أبك الحسف

 كنىقىرتيا بيديؾ كؿ  مينىق ر ... أنت الفدات لقبمة ىد ٍمتىيا             

الذم ىك "مينىق ر". كىذا كنحكه مما يدؿ فصار "كنقرتيا" كأنو قاؿ: كنق رتيا، يدؿ عميو مصدره 

عمػػى اشػػتماؿ لفػػظ األفعػػاؿ عمػػى معػػاني األجنػػاس، حتػػى إف المفظػػة الكاحػػدة تصػػم  لكثيػػره صػػاحيا 

 .(ِ)"لقميمو

كلعػؿ ذلػؾ عائػد إلػى بيػاف كثػرة الشػيت  ،)فٌعػؿ( صػيغةأكثرت العرب قديما مف اسػتخداـ لقد 

: ك " :يقػػػكؿ ابػػػف منظػػػكر "،ركػػػس"فالفعػػػؿ )أركػػػس( عمػػػى كزف )أفعػػػؿ( كجػػػذرىا  ،كتأكيػػػده بىٍيػػػدو قىػػػاؿى أىبػػػك عي

ٍعتىػو دىٍدتىػو كرىجى : رىكىٍسػتي الش ػٍيتى كأىٍركىٍسػتيو ًإذا رى ٍعنىى ًبالر ًجيًع. ييقىػاؿي ر مػف كػاـ يػفيظ ،(ّ)"الر ٍكسي شىًبيوي اٍلمى

                                                 

 .ُٗسكرة النسات، آية  (ُ)
 .ُْٗ، صُالجزت ،مصدر سابؽ المحتسب،، جٌنيابف  (ِ)
 .مادة )ركس(، مصدر سابؽ، لسان العرب، ابف منظكر (ّ)
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تصػػريفيا أف كمػػا كردت فػػي قػػراتة الجماعػػة، إن  ظػػكر أف العػػرب كانػػت تسػػتخدـ صػػيغة أركػػسابػػف من

تءػعؼ العػرب إذ كانػت  فيو تكػرار كتكثيػر، كىػي مػف السػمات الميجٌيػة العربٌيػةد ،)رٌكس( بالتءعيؼ

 البديمة.كىذا مف قبيؿ الصيغ  لدننت معٌينة لعؿ أبرزىا التكثير.مف األفعاؿ  اكثيرن 

ػػػػًف اٍءػػػطير  ًفػػػػٍي ف} كمنػػػو قكلػػػػو تعػػػػالى:-ِ فيػػػػٍكره مى ػػػاًنؼو إًلثٍػػػػـو فىػػػػًإف  الى غى ٍيػػػػرى ميتىجى ػػػػةو غى مىٍخمىصى

". "(ُ){ر ًحػػٍيـه  ن ػػؼو إًلثٍػػـو ٍيػػرى ميتىجى بػػراىيـ: "غى قػػاؿ أبػػك الفػػت : كػػأف  .بغيػػر ألػػؼ كمػػف ذلػػؾ قػػراتة يحيػػى كا 

د كذلػػؾ لتشػػديد العػػيف، كمكءػػكعيا لقػػكة المعنػػى بيػػا نحػػك "متجػػانؼ"أبمػػغ كأقػػكل معنػػى مػػف  "متجنفنػػا"

ف" فصار متجن ؼ ....لو كعرؼ بو، أكغؿ في ذلؾ، فص ٌ  "فتصكٌ " د ألفٌ "تصاكف"ىك أبمغ مف  "تىصك 

د أبمػػػغ مػػػف متػػػ ، كمتجػػػانؼ كمتمايػػػؿ، كمتػػػأىك  ي ػػػؿ كمتىػػػثفم ًكد، كعميػػػو قػػػراتة عبػػػد ال بػػػف أبػػػي  بمعنػػػى ميتىمى

كىـ عمػػى مػػا يتجم مػػكف بػػو، د أم: ييكرىػػكنىيـ عمػػى أف يػػر (ِ)إسػػحاؽ كاألشػػيب العيقيمػػي: "ييػػرىتُّكف النػػاس"

 .(ّ)"كيراتيكف يتصنعكف لذلؾ فربما تـ ليـ

حػث أف التطػٌكر الميجػي أم الصػيغ المكلٌػدة اجػد البي ،يفالسػابق يففي القكل إنعاـ النظركبعد 

ر مػػف حيػػث انشػػتقاؽ، ذلػػؾ أف المػػتكمـ عنػػدما يمفػػظ صػػيغة ٌيػػالصػػيغة األصػػيمة لػػـ يطػػرأ عميػػو تغ مػػف

 "متجٌنػؼ" فعنػدما قيرئىػت دميػد الصػيغة التػي سػمعيا عػف القائػؿيحاكؿ قدر المستطاع تق ،ة بميجتونمعيٌ 

 تشػديد العػيفك  دلكػف بدنلػة جديػدة) اسػـ الفاعػؿ(  ةجيت بيػا عمػى نفػس مشػتقتيا األصػيم التءعيؼب

لكػف فػي نظػر الباحػث  إلثـ،القائؿ ل مجانفةيبٌيف أم  دلحكمو كثبكتا ىالمعنًفي  كتكٌغان  مبالغة يكجب

ا انفمك أخذ دفييا معنى أقكل مف حيث الدنلة "متجانؼ"أٌف  الغصف  :فإننا نقكؿ ،المعنى التمايؿ أيءن

                                                 

 .ّسكرة المائدة، آية  (ُ)
 .ُِْسكرة النسات، آية (ِ)
 .َِٕ، صُالجزتالمحتسب، ، ابف جٌني (ّ)
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ال تعػالى أراد الخفٌػة فػي القػكؿد . فػلو أما متمٌيؿ فقد ثبت حكـ الميؿ ،متمايؿ نحك الشيت أم مقترب

 .نحك المعصية بنسبة بسيطةد حتى كلك كاف ذلؾ التمايؿ مف اإلثـ أحدكـ أم ن يقترب

عبثػا عنػد  تكىػذه الزيػادة لػـ تػأ دٌؿ عمػى تأكيػد المعنػى كتكثيػرهيػف زيادة مكرفيـ التءعيؼ إ 

، إنمػػا ـتعٌمػػدكا ىػػذه الزيػادة فػػي ليجػػتييلػـ  إن أنيػػـفػي المعنػػى،  زيػػادة ،المبنػػى زيػػادة فػيكػػؿ ف ،العػرب

 .الميجات مة مف تأثير عمى ىذهلما لطبيعة القبي ،السميقةجاتت في ليجاتيـ عمى 

 المجرد والمزيد: الثانيالباب 


أف الفعػػؿ فػػ ،البيئػػة الحجازٌيػػة قبائػػؿ كن سػػٌيمامالػػت القبائػػؿ العربٌيػػة إلػػى السػػيكلة فػػي النطػػؽ  

إلػى  تميػؿ كانػت البيئػة البدكٌيػة ، فػي حػيفد طمبا لسيكلة النطػؽاستخدمتو ىذه البيئة المجٌرد غالبا ما

 ن ينسػػحب الكػػٌف ىػػذ ،فػػي أدائيػا االتػػي تحتػاج جيػػدن  ،الكاءػػحة المخػرج كالمءػػٌعفةاسػتخداـ الحػػركؼ 

التػػي  الزيػػادات أٌنيػػـ لػػـ يتعٌمػػدكا اسػػتخداـ فالغالػػببػػؿ كانػػت غالبػػة فػػي نطقيػػـ،  ،بشػػكؿ مطمػػؽ ييػاعمى

ىػػػذه ك  ،السػػػميقةعمػػػى بػػػؿ كانػػػت تخػػػرج مػػػف أفػػػكاىيـ  ،مػػػف الزيػػػادةأك تجريػػػدىا  ،تػػػدخؿ عمػػػى األفعػػػاؿ

منيػػا مػػا دٌؿ عمػػى  ،دننت خاصػػةمعػػافو ك ترجمػػت مػػف قبػػؿ الصػػرفٌييف إلػػى  عمػػى المبػػاني الزيػػادات

 .جديد في المعنى كمنيا ما دٌؿ عمى معنىن كتأكيد زيادة 

لكؿ ليجػة مػف الميجػات العربٌيػة سػماتيا الميجٌيػة التػي تنمػاز بيػا عػف غيرىػا مػف أٌف  يظيرك 

فمػا  الصػيغ الصػرفٌية.فاختاؼ الميجات فػي بنيػة الكممػة يترتٌػب عميػو اخػتاؼ فػي بعػض  دالميجات

بعػض الصػيغ المجػٌردة التػي  عنػد نقػؼ أف عمينافي ىذا المقاـ  ىذه السمة التي تءفييا ىذه الزيادة 

دكف  ة اسػػتعماليا عنػػد العػػربلكثػػر  كذلػػؾ عائػػدؿ(د عىػػؿ كأفٍ عى صػػيغتي)فى  أبرزىػػاتػدخميا الزيػػادةد لعػػٌؿ مػػف 

 غيرىا.
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 كالثانيػػة، فنسػػبكا إحػػداىما لتمػػيـ ليجٌيػػة ةه مى يػػا ًسػػأنٌ نظػػر عممػػات المغػػة إلػػى ىػػذه الظػػاىرة عمػػى 

تمػػػؾ التػػػرادؼ بػػػيف عنػػػدىـ  كمػػػا ظيػػػر ،"فيلغتػػػ" تمػػػؾ الصػػػيغفػػػي  فٌ إ :بػػػالقكؿ لمحجػػػاز لكػػػٌنيـ اكتفػػػكا

كالصيغة المزيدة عمى معنى كاحػد، إن أنيػا   د فكثيرا ما نرل التناكب بيف الصيغة المجٌردةيفالصيغت

قػد يجػيت فعمػت كأفعمػت فػي معنػى كاحػدو مشػتركيف كمػا جػات " جٌنػي، يقػكؿ ابػف قد تأتي بمعنى جديػد

يت. مى كأسٍ  تي يٍ ، كسمٌ تي كأخبرٍ  إليو، كخبرتي  تي زٍ إليو كأكعى  تي زٍ عى كى  نحك: فيما صيرتو فاعان كنحكهد كذلؾ

: نػتي د كأذٌ ، كآذنػت: أعممػتي نتي : آذى ، كأعممتي بتي : أدٌ متي و، فعمٌ و كأعممتي متي كقد يجيئاف مفترقيف، مثؿ عمٌ 

. كبعض العرب يجرم أذنت كآذنت مجرل سميت كأسميت  .(ُ)"الندات كالتصكيت بإعافو

 
افيكفى قىاؿى رىجياًف ًمفى ال ًذيفى يى } كمف ذلؾ قكلو تعالى: (2){خى

.  

ػافيكفى قىػاؿى }كمجاىػد:  (ّ)قراتة سعيد بف جبيػر " ػاًف ًمػفى ال ػًذيفى ييخى قػاؿ أبػك الفػت :  .بءػـ اليػات {رىجي

لمػا ليػـ فػي نفػكس النػاس مػف  أحدىما: أف يككف مػف المػؤمنيف الػذيف ييٍرىىبػكف كييت قىػٍكف ،يحتمؿ أمريف

ػػف كػػاف فػػي النفػػكس كػػذلؾ ريىػػب كاحتيشػػـ كأيطيػػع كأيعظػػـد ألف مػػف  العفػػة كالػػكرع كالسػػترد كذلػػؾ أنػػو مى

كاآلخػر: أف يكػػكف معنػاه مػػف الػػذيف إذا  .سػػبحانو أيكػـر كأيطيػػع، كمػف عصػػاه امػتييف كأيءػػيعأطػاع ال 

ػػافيكا، فػػإذا أتػػاىـ الرسػػكؿ بػػالحؽ أطػػاعكا كخءػػعكاد أم: ليسػػكا ممػػف يركػػب جيمػػو كن  كيًعظيػػكا رىًىبيػػكا كخى

                                                 

 .ِٔ، صْالجزت ، البتابسيبكيو،  (ُ)
 .ِّ، آية لمائدةسكرة ا (ِ)
، أك ٓٗىك سعيد بف ىشاـ األسدم الكالبي مكنىـ، التابعي الجميؿ، عرض عمى ابف عباس، قتمو الحجاج سنة  (ّ)

 .َّٓ، ص ُ، الجزتغاية النياية في طبقات القرآءابف الجزرٌم، شمس الديف محمد،  ْٗسنة 
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فى الم وي قيميكبى }ييصغي إلى ما ييحد لو، فيككف كقكلو:  ـٍ ًلمت ٍقػكىلأيكلىًئؾى ال ًذيفى اٍمتىحى  ، ككقكلػو تعػالى:(1){يي

ًشػػػيى الػػػر ٍحمىفى ًباٍلغىٍيػػػبً } ػػػًف ات بىػػػعى الػػػذ ٍكرى كىخى ػػػا تيٍنػػػًذري مى كنحػػػك ذلػػػؾ مػػػف اآلم الدالػػػة عمػػػى رىبػػػة  (2){ًإن مى

 .(ّ)المؤمنيف كطاعتيـ، فيذا إذف مف أيًخيؼى كاألكؿ مف ًخيؼ

بفػت  اليػات  (يخػافكف)في بنية الكممػة الصػرفٌيةد فكممػة  يظير مف خاؿ ىذا الشاىد اختاؼه 

كىػػػػي قػػػػراتة الجماعػػػػة، أمػػػػا قػػػػراتة جبيػػػػر كمجاىػػػػد  بءػػػػـ حػػػػرؼ  ،ماءػػػػييا خػػػػاؼ كمصػػػػدرىا خػػػػكؼ

ففػػي قػكؿ ابػػف ، صػػؿ الكممػة أكسػبتيا معننػػى جديػدنا، فيػذه الزيػػادة عمػى أ(اءػييا )أخػػاؼالمءػارعة فم

ليػـ كىـ ممػف  )الناس تخافيـ( أم دييخافكف، أما عقابو كفأمر ال كيخش كففليخاأم  ديىخافكف جٌني

 .اسالنبيف ميابة 

األكلػى أصػؿ الكممػة، فػالقراتة فػي  ارن ٌيػثٌمػة تغيجػد أف  المػكرفيميٌ  ىذا انخػتاؼفي  كالمتأٌمؿ

عمػػػى كزف  المجػػػرد (خػػػاؼ)لفعػػػؿ مػػػف اجػػػاتت ( عمػػػى كزف )أفعػػػؿ( كقػػػراتة جبيػػػر أخػػػاؼالفعػػػؿ )مػػػف 

، كمػنيـ مػف يسػتعمميا بمعنػى جديػد ،ؿعىػؿ بمعنػى فى عىػ)أفعؿ(، فالعرب قػديما كانػت تسػتعمؿ صػيغة أفٍ 

 .كما في اآلية السابقة، لكف ىذا انختاؼ يتناسب كالسياؽ التي كردت فيو

حتػاف فيمػا صػيغتاف متا ىػك تبػايف حػر غيػر مقٌيػددكالماحظ أف ىذا التبػايف بػيف الصػيغتيف 

دكف  جػات العربٌيػةيبعػض لبػيف  اأم أف التبايف الميجي انختيارٌم يككف مقٌيد دانستعماؿفي ا ظيرت

ة سػمات ليجٌيػعػف طريػؽ اسػتخداـ ككف ، في) الصيغ البديمة ( دالتبايف الميجي غير المقيٌ  ، أماغيرىا

                                                 

 .ّ، آية ( سكرة الحجراتُ)
 .ُُ، آية يس (  سكرة ِ)
 .َِٖ، صُالجزتمصدر سابؽ، ، المحتسب، جٌنيابف   (ّ)



52 

 

كأختيػا  أك بػيف الميجػة ،كثيػر مػف المتكممػيف مػف أبنػات الميجػة الكاحػدةحٌرة متاحة لمقػارئ تظيػر عنػد 

 مف الميجات األخرل. 

 ا كمف ذلؾ مىٍيًيمىا  }قكلو تعالى  أيءن طىًفقىا يىٍخًصفىاًف عى رىةى بىدىٍت لىييمىا سىٍكآتيييمىا كى فىمىم ا ذىاقىا الش جى

ن ةً  ًؽ اٍلجى  .(1){ ًمف كىرى

ػٍفت، ك"يىًخصػفاف" الحسػف "      ا" مػف أىٍخصى مىٍيًيمى ػفىاف" قراتة الزىرم: "ييٍخًصفىاًف عى بخػاؼ، كقػرأ "ييخىص 

قػاؿ أبػك الفػت : مػألكؼ المغػة كمسػتعمميا  .ىػرم كاألعػرج، كاختمػؼ عػنيـ كميػـريدة كالحسػف كالزُّ ابف بي 

ػػػفت الػػػكرؽ كنحػػػكه، كمػػػا أخصػػػفت فكأنيػػػا منقكلػػػة مػػػف خصػػػفتد كأنػػػو  ييٍخًصػػػفاف  -كال أعمػػػـ-خىصى

حذفػػو فػػي كثيػػر مػػف المكاءػػع، أنفسػػيما كأجسػػاميما مػػف كرؽ الجنػػة، ثػػـ حػػذؼ المفعػػكؿ عمػػى عػػادة 

 :(ِ)أنشد أبك عمي لمحطيئة

ٍكًنؾى      يانٍ مً  ؾى في إليٍ كٍ صي منٌعمة ه تى                      ًبيٌ  ًمفٍ  كىصى  ًرداتو شىٍرعى

ػػفىاف"، فإنػػو أراد بيػػا يختصػػفاف يفػػتعاف مػػف  .أم: تصػػكف الحػػديث كنخزنػػو كأمػػا قػػراتة الحسػػف: "يىًخص 

عتود فػػ ثر إدغػػاـ التػػات فػػي الصػػاد متكاقترأتػػو، كسػػمعت الحػػديث كاسػػتػػاب خصػػفت، كقػػكليـ: قػػرأت الك

فاف  .(ّ)"فأسكنيا، كالخات قبميا ساكنة، فكسرىا نلتقات الساكنيفد فصارت "يىًخص 

                                                 

 .ِِ، آية سكرة األعراؼ  (ُ)
، بركاية كشرح ابف السكيت، تحقيؽ: نعماف محمد أميف ديوانوق(، ِْٔينظر: الحطيئة، جركؿ بف أكس)ت: (ِ)

 .ُٕٕ،صُٕٖٗالقاىرة،  طو، مكتبة الخانجي،
 .ِْٓ، صُالجزتمصدر سابؽ، المحتسب، ، جٌنيابف  (ّ)
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 (ُ)قػراتة الزىػرم: "ييٍخًصػفىافً فؿ " بمعنى كاحد، عى ؿ، فى عى كفي القراتة السابقة جاتت صيغتا " أفٍ   

ػػا"  مىٍيًيمى ػػٍفت ماءػػيياعى  فماءػػييا خصػػؼ عمػػى كزفالحسػػف "يىًخصػػفاف"  أمػػا، "تي ٍمػػعمػػى كزف "أفعى  أىٍخصى

 .فقد اختمفت المغتاف كالمعنى كاحد .كىك لباس الكرؽ كالثكب وبنفسالمعنى جات ككاىما  "فعؿ"

كقػػؼ قػػد فيمػػا بينيػػا لمدنلػػة عمػػى معنػػى كاحػػد، ك تتنػػاكب المجػػردة كالمزيػػدة  األفعػػاؿيظيػػر أف  

فمػنيـ مػف يػذىب إلػى أف المعنػى كاحػد كانخػتاؼ فػي الميجػات،  ،مف ذلػؾ متباينة ؼالمغكيكف مكاق

: "كقػػد يجػػيت فعمػػت يقػػكؿ سػػيبكيو كآخػػركف يػػذىبكف إلػػى أف انخػػتاؼ يػػؤدم إلػػى اخػػتاؼ المعنػػى،

كأفعمػػت المعنػػى فييػػا كاحػػد، إن أٌف المغتػػيف اختمفتػػا، زعػػـ ذلػػؾ الخميػػؿ، فيجػػيت بػػو قػػكـ عمػػى فعمػػت 

 .(ِ)األلؼ فيبنكنو عمى أفعمت، كما أنو يجػيت الشػيت عمػى أفعمػت ن يسػتعمؿ غيػره" كييمحؽ قكـ فيو

ياه يؤكدفي استشياده بقكؿ الخميؿ  جٌنيفابف   المعنى.أف انختاؼ يككف في الميجة ن في  كا 

المزيػػد بمعنػػى المجػػرد، ففػػي الشػػاىد األكؿ جػػاتت قػػراتة  ؼ العممػػات فػػي مجػػيتاخػػتايظيػػر  

ػافيكفى يى " ػافيكفى ك كقػراتة  " "بمعنىخى  يىًخصػػفافقراتتػا "أمػا فػي الشػاىد الثػاني فقػد جػاتت  " بمعنػى آخػر،ييخى

، عمػػى اف" بمعنػػى كاحػػد، كىػػذا يؤكػػد أنػػو قػػد يػػأتي الفعػػؿ المزيػػد بمعنػػى المجػػرد كقػػد يختمفػػ ًخصػػفافيي ك 

يجػيت د قػكىػذا مػا أكػده سػيبكيو بقكلػو: " .ف الميجات المزيدة بمعنى المجردةالرغـ مف كركد الكثير م

الشػػيت عمػػى أفعمػػت ن يسػػتعمؿ غيػػره، كذلػػؾ قمتػػو البيػػع كأقمتػػو، كشػػغمو كأشػػغمو، كصػػر أذنيػػو كأصػػر 

أذنيػػو كبكػػر كأبكػػر، كقػػالكا: بكػػر فػػأدخمكه مػػع أبكػػر كبكػػر كػػأبكر فقػػالكا أبكػػر كمػػا قػػالكا: أدنػػؼ الرجػػؿ 

ممػػا يؤكػػد  .(ّ)"فبنػػكه عمػػى أفعػػؿ، كىػػك مػػف الثاثػػة، كلػػـ يقكلػػكا: دنػػؼ كمػػا قػػالكا: مػػرض. كأبكػػر كبكػػر

 اختاؼ ليجات العرب كالمعنى كاحد.

                                                 

 .َِّ. تفسير ابف كثير كييئة الثكب قيؿ ،أم يخصفاف عمييما مف كرؽ الجنة: يٍخًصفىافً  (ُ)
 .ُٔ، صْالجزتمصدر سابؽ، ، البتابسيبكيو،   (ِ)
 .ِٔ، صْ، الجزت نفسوالمصدر   (ّ)
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في نسب ىاتيف الصيغتيف إلى البيئات الجغرافٌية التي اختمفكا العممات أف  كيءاؼ إلى ذلؾ، 

)فعىػػؿ(  كالصػػيغة المجػػٌردة ،)أفعػػؿ( لتمػػيـ المزيػػدة الصػػيغةى ، إن أف أكثػػر المػػركم فييمػػا أف مػػاتػػتكمـ بي

عمػػى أنػػو كرد فػػي بعػػض األلفػػاظ مجػػيت الصػػيغة المجػػردة لتمػػيـ ، فػػي أغمػػب الصػػيغ ألىػػًؿ الحجػػاز

 .(ُ)محجازكالصيغة المزيدة ل

 :الليجات في المورفيمات الصامتة علىالصرفيةة بعض الشواىد 

كفى }:تعالى قاؿ -ُ ػٍكفى كىأىنػتيـٍ تىنظيػري ٍقنىػا آؿى ًفٍرعى ـٍ كىأىٍغرى ٍينىػاكي ـي اٍلبىٍحرى فىأىنجى ٍقنىا ًبكي ٍذ فىرى كمػف ذلػؾ قػراتة " .(ِ){كىاً 

" مشػددة ـي اٍلبىٍحػرى ٍقنىا ًبكيػ ٍذ فىر  ا: "كىاً  قنػا، كمعنػى  .الزىرم أيءن قػاؿ أبػك الفػت : معنػى "فر قنػا" أم: جعمنػاه ًفرى

قنػػػا، كقكلػػػو تعػػػالى:  ػػػا مػػػف فرى قنػػػا أشػػػد تبعيءن قنػػػا": شػػػققنا بكػػػـ البحػػػر، كفر  ػػػالط ٍكًد ""فرى ػػػافى كيػػػؿُّ ًفػػػٍرؽو كى فىكى

أف يكػػػكف فػػػرقيف، كيحتمػػػؿ أف يكػػػكف أفراقنػػػاد أن تػػػرل أنػػػؾ تقػػػكؿ: قسػػػمت الثػػػكب يحتمػػػؿ  (ّ) "اٍلعىًظػػػيـً 

ػػا، كمػػا تقػػكؿ ذلػػؾ كىػػك جماعػػة أقسػػاـ كمػػف ذلػػؾ   .قسػػميف، فكػػاف كػػؿ قسػػـ كاحػػد منيمػػا عشػػريف ذراعن

قنػا، كجػاز ىنػا لفػظ الجمػعد ألف كػؿ رجػؿ  فرىقتي شعره أم: جعمتو فرقيف، كفر قػت شػعره أم: جعمتػو ًفرى

ٍرقنا كًفٍرقنامنيـ قد خرؽ م قنا مخففة معنى فر قنا مشددة، ف البحر كفىرىؽ خى ا في فرى  (ْ)".كقد يككف أيءن

ػػػػاًرعيكفى ًفػػػػي اٍلكيٍفػػػػرً ًال }:كمنػػػػو أيءػػػػا قكلػػػػو تعػػػػالى -ِ نػػػػؾى ال ػػػػًذيفى ييسى كمػػػػف ذلػػػػؾ قػػػػراتة الحػػػػر " (ٓ){يىٍحزي

قراتة العامة: أم يسابقكف قاؿ أبك الفت : معنى "يسارعكف" في  .: "ييٍسًرعكف" في كؿ القرآف(ُ)النحكم

                                                 

 ،َُِّ إربد،  دار الكتاب الثقافي،، القراءات القرآنيةة رؤى لغويةة معاصرةيحيى عطية،  ،نظر: عبابنةي  (ُ)
 .ُٔٔص
.32سٕسجانثمشج،آٌح(ِ)

 .ّٔسكرة الشعرات، آية   (ّ)
 .ِٖ، صُالجزتمصدر سابؽ، المحتسب، ، جٌنيابف   (ْ)
 .ُٕٔ، آية سكرة آؿ عمراف  (ٓ)
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فكفنا بيـ، كأما "يسرعكف" فأءعؼ معنى فػي السػرعة مػف يسػارعكفد غيرىـ، فيك أسرع ليـ كأظير خي 

ألف مىف سابؽ غيره أحرص عمى التقدـ ممف آثر الخفكؼ كحده، كأما سىريع فعادة كنحيزةد أم: صار 

ػػػؿ مػػػف لفػػػظ فىاعمػػػتي ءػػػرباف: متعػػػد، كغيػػػر مت .سػػػريعنا فػػػي نفسػػػو عػػػدد فالمعتػػػدم كءػػػربت زيػػػدنا كفعى

كءػػاربتو، كغيػػر المتعػػدم كقمػػت كقاكمػػت زيػػدنا. كأمػػا أسػػرع كسىػػريع جميعنػػا فغيػػر متعػػدييفد لكػػف سىػػريع 

 .(ِ) "غريزة، كأسرع كم ؼ نفسو السرعةد لكف سارع متعد

ػنكيـ } :كمنو أيءا قكلو تعالى -ّ ـٍ ًإذىا فىًريؽه م  نكي ر  عى ـٍ ييٍشػًركيكفى ثيـ  ًإذىا كىشىؼى الءُّ ب ًي كمػف ذلػؾ "  (ّ){بًػرى

"، بألؼ ييركلما  ر  ؿى مف الكاحد يراد  .عف قتادة: "ثيـ  ًإذىا كىاشىؼى الءُّ قاؿ أبك الفت : قد جات عنيـ فاعى

، أم: خمطتػو،  ، كعافػاه الي، كقانىٍيػتي المػكفى ، نحك طارىٍقتي النعؿ، أم: طرٍقتييا، كعاقىٍبػتي المػص  بو فىعىؿى

" أم: كشػػػؼ. كنحػػػكه منػػػو فػػػي المعنػػػى فػػػي أحػػػر  ػػػر  ـ  ًإذىا كىاشىػػػؼى الءُّ ؼ غيػػػر ىػػػذه، فكػػػذلؾ يكػػػكف "ثيػػػ

 .(ْ)" كالمثاؿ: راخيتي مف خناقو، أم أرخٍيتي 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

ينظر: حر بف عبد الرحمف النحكم القارئ، سمع أبا األسكد الدؤلي، كعنو طمب إعراب القرآف أربعيف سنة.  :ىك (ُ)
، تحقيؽ: محمد أبك الفءؿ إبراىيـ، مطبعة الباب في طبقات اللغويين والنحاة  بغية الوعاةالسيكطي، جاؿ الديف، 

 .ّْٗ،ص ُ،الجزتُْٔٗالقاىرة،  الحمبي،
 .ُٕٕ، صُالجزتالمحتسب، ، جٌنيابف  (ِ)
 .ْٓ، آية سكرة النحؿ  (ّ)
 .َُ، صِالجزتالمحتسب، ، جٌنيابف  (ْ)
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ىخاتمة
قٌدمت ىذه الدراسة أىـ الظكاىر الصكتٌية كالصرفٌية التػي كردت فػي كتػاب "المحتسػب" نبػف 

جاتت بيػا القػراتات القرآنٌيػة الشػاٌذة كرٌدىػا إلػى لغاتيػا أك  مف خاؿ تحميؿ  المغات التي، كذلؾ جٌني

 .الصيغ البديمة بالتبايف الميجي أكمدل ارتباطيا  ـٌ بيافثػ ،ليجاتيا

 كخمصت ىذه الدراسة إلى النتائا التالية:

صػػفات ال، ك المغػػة كالميجػػة ىػػي ،"المحتسػػب" وفػػي كتابػػ الػػكاردة جٌنػػيأرادىػػا ابػػف  أكن: أٌف المغػػات التػػي

 ميجٌية كانت مستعممة آنذاؾ.ال

بالمغػػػة، كلػػػـ  اقػػػد كصػػػفكى"ليجػػػة" ك"لغػػػة" ك"لحػػػف"د  اتاسػػػتخدمكا مصػػػطمح عنػػػدماالعممػػػات  فٌ أ ثانيػػػا:

 .لغة أكليجة  ىك ؽذلؾ النط أفعمى الرغـ مف عمميـ عف الميجةد  المغة في كاميـ ايفصمك 

بأنيػػا لغػػات، فتمػػػؾ  جٌنػػػيثالثػػا: أٌف كثيػػرنا مػػف الخافػػػات الميجٌيػػة بػػيف القبائػػػؿ العربٌيػػة، كصػػفيا ابػػف  

 الخافات تعٌد صيغا بديمةد كىي استعمانت اختيارٌية كانت متاحة لممتكمـ.

أٌف التبػػايف الميجػػي يكػػكف بػػيف ليجتػػيف، اٌتصػػفت كػػؿ منيػػا بصػػفات ليجٌيػػة انمػػازت بيػػا عػػف  رابعػػا:

د فيػي سػمات ليجٌيػة اسػتعمالٌية، منيػا مػا اسػتخدمت بػيف أفػراد الصػيغ البديمػةرفت بيا. أما غيرىا كعي 

 بيف جميع القبائؿ العربٌية. ةكانت سمات ليجٌية عاٌمة منطكقالكاحدة، كمنيا ما  المغكٌية البيئة
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 فػي ميمػارنا دك  -كمػا ىػك الحػاؿ فػي مسػتكيات المغػة-ةالصػكتيٌ  لقػكانيفكا لعٍمػـ األصػكات أفٌ  خامسػا:

 كتسييمود اليمز تحقيؽ ظاىرة ذلؾ أمثمة كمف ،البديمة الصيغالمغات العربٌية ك  مف كثيرعف  الكشؼ

 ىػذا ثقػؿ مػفارنا فػر  اليمػزد تسػييؿ إلػى كميػا السػامية المغػات جنػكح سػبب ريفٌسػ التيسػير قػانكف فػإف

 .عكالتيكٌ  بأنيا نطقو ىيئة كصفكا الذم الصكت

ـٌ التكصػيات فػي ىػذه الدراسػة، دراسػة التبػايف الميجػي كالصػيغ البديمػة فػي غيػر    كلعٌؿ مػف أىػ

، كفػػي غيػػر مصػػدر مػػف مصػػادر الشػػعر العربػػي، كخاصػػة مػػا القرآنيػػةمصػػدر مػػف مصػػادر القػػراتات 

 كاف منيا في الءركرة الشعرٌية التي تمٌثؿ أغمبيا لغات العرب.

  :كبعد

امخم جادًّا بيا قمت محاكلة فيذه  فػا ،األخػرل كانػت فا  ك  كنعمػت، فبيػا نافعػة كانػت فإف صن

 أعمؿ كأفٍ  كالدمٌ  كعمى عميٌ  أنعمت التي نعمتؾ أشكر أف أكزعني رب   .آتاىا ما إن نفسا ال ؼيكمٌ 

ا  .الصالحيف عبادؾ في برحمتؾ كأدخمني ترءاه، صالحن

 .إليؾ كأتكب أستغفرؾ أنت، إن إلو ن أف أشيد كبحمدؾ الميـ سبحانؾ

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 (1)جدول الرموز الصوتيةة 
 رمىز األصىات الصحيحة -1

 ż  الظاء < اليمزة

 > العين B الباء

 Ġ الغين T التاء

 F الفاء T الثاء

 Q القاف ḡ الجيم العربيةة

 K الباف ḥ الحاء

 L الالم H الخاء

 M الميم D الدال

 N النون D الذال

 H الياء R الراء

 W الواو Z الزاي

 Y الياء Ž إشمام الصاد زايً 

 K عن الباف الخاء المتحول S السين

 G الجيم المفردة )السامية( Š الشين

                                                 

 .ْص مرجع سابؽ ، القراتات القرآنية،عبابنة  (ُ)
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 B الحتبابيةالباء  Ś الصاد

 Ġ الجيم المتحولة عن الغين ḍ الضاد

 "<" ىمزة الوصل ṭ الطاء

 الحركات -6

 
 
 
 
 
 
 
 

I القصيرة البسرة  
Ii البسرة الطوية 
A  المرققةالفتحة القصيرة  
Aa الفتحة الطويلة المرققة 
Α الفتحة القصيرة المفخمة 
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  لفهارسا

 اآليات القرآنية الشواىد فيرس
 

 الصفحةرقم  اآليةرقم  السورة اآلية

 5 27 سورة الفرق ان ﴾غٌ يَشًُّا وِشَايًبًَإرَا يَشًُّا ثِبنهَّ﴿ 

حُ األينِيُ  ًَإََِّوُ نَزَنضّمُ سَةِّ انْؼَبنًَنِيَ  ﴿  َضلَ ثِوِ انشًُّ

 ﴾ثِهِغَبٌٍ ػَشَثٍِِّ يُجِنيٍ ػَهََ لَهْجِكَ نِزَكٌٌَُ يٍَِ انًُْنْزِسٍَِّ 

-297 سورة الشعراء
291 

9 

ًَُّشْعِمُ ػَهَْْكُىْ  َفَظَخً  َزََّ إِرَا جَب َ تَ َذَوُىُ انًٌَْْدُ  ﴿

 {رٌََفَّزْوُ سُعُهُنَب ًَىُىْ نَب ُّفَشِّطٌٌَُ

 07/01 12 سورة األنعام

ًَػَهَّىَ آدَوَ انْ َعًَْب َ وُهَّيَب ثُىَّ ػَشَظَيُىْ ػَهََ انًَْهَبئِكَخِ فَمَبلَ  ﴿

 {ىََٰؤُنَب ِ إٌِ وُنزُىْ صَبدِلِنيَتََجِئٌَُِِ ثِ َعًَْب ِ 

 01 12 سورة البقرة

ًَيٍَ نَّب ُّجِتْ دَاػَِِ انهَّوِ فَهَْْظَ ثًُِؼْجِضٍ فِِ انْ َسْضِ  ﴿

 { ًَنَْْظَ نَوُ يٍِ دًَُِوِ تًَْنَِْب ُ تًُنََٰئِكَ فِِ ظَهَبلٍ يُّجِنيٍ

سورة  
 األحق اف

17 07 

α α الفتحة الطويلة المفخمة 
U الضمة القصيرة الخالصة 
Uu الضمة الطويلة الخالصة 
O الضمة القصيرة الممالة 
Oo الضمة الطويلة الممالة 
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 06 71 سورة النمل {انغًََّبًَادِ ًَانْ َسْضِانَّزُِ ُّخْشِجُ انْخَتَ فِِ  ﴿

 انْئَِغَبٌِ خَهْكَ ًَثَذَتَ ۖ انَّزُِ تَ ْغٍََ وُمَّ شَِْ ٍ خَهَمَوُ  ﴿

 {طِنيٍ يٍِ

 05 2 سورة السجدة

 08 11 سورة البقرة { تََجِئْيُى ثِ َعًَْآئِيِىْ لَبلَ َّب آدَوُ }

 09 701 سورة البقرة { ػَهَْْوًٍَِ رَؼَجَّمَ فِِ ٌَّْيٍَِْْ فَهَب إِثْىَ ف}

 09 44 سورة الحجر { نَيَب عَجْؼَخُ تَثٌَْاةٍ نِّكُمِّ ثَبةٍ يِّنْيُىْ جُضْ ٌ يَّمْغٌُوٌ }

 09 1 سورة النحل ًَيَنَبفِغُ ًَيِنْيَب رَ ْوُهٌٌَُ{ فِْيَب دِفْ ٌ }نَكُىْ

 07 24 سورة مريم تَثَبثًب ًَسِئًْْب{ } ًَوَىْ تَىْهَكْنَب لَجْهَيُى يٍِّ لَشٌٍْ ىُىْ تَ ْغٍَُ

 01 74 سورة اإلسراء انشَّ ًَْخِ{ يٍَِ جَنَبحَ انزُّلِّ }ًَاخْفِطْ نَيًَُب

صُجَبجَخٍ  }يَثَمُ ٌَُسِهِ وًَِشْكَبحٍ فِْيَب يِصْجَبحٌ انًِْصْجَبحُ فِِ

 انضُّجَبجَخُ وَ َََّيَب وٌَْوَتٌ دُسٌُِّّ{

 01 11 سورة النور

ًَََخِْمٌ صِنٌَْاٌٌ ًَغَْْشُ  يٍِّْ تَػْنَبةٍ ًَصَسْعٌ}ًَجَنَّبدٌ 

 صِنٌَْاٌٍ{

 00/00 4 سورة الرعد

 05 22 سورة هود }فَهَب رَكُ فِِ يِشَّْخٍ يِّنْوُ{

 02 712 سورة البقرة إِنَْْكَ{ فَصُشْىٍَُّ لَبلَ فَخُزْ تَسْثَؼَخً يٍَِ انطَّْْشِ }

انذََُّْْب  َغَنَخً ًَفِِ آخِشَحِ }ًَاوْزُتْ نَنَب فِِ ىَذزِهِ 

 ىُذََْذب إِنَْْكَ{ إََِّب

 00 211 سورة األعراف

 08 11 سورة البقرة } الَ رَمْشَثَب ىَزِهِ انشَّجَشَحَ فَزَكٌََُْب يٍَِ انظَّبنًٍَِِْْ{

 00 2 سورة مريم { ًَلَذْ ثَهَغْذُ يٍَِ انْكِجَشِ ػِزًِّْب }

 08 12 سورة األنبياء { إِنَّب وَجِريًا نَّيُىْ نَؼَهَّيُىْ إِنَْْوِ َّشْجِؼٌٌَُفَجَؼَهَيُىْ جُزَارًا  }

سورة آل   فَمَذْ يَظَّ انْمٌَْوَ لَشْحٌ يِّثْهُوُ{ ًَّْغَغْكُىْ لَشْحٌ }إٌِ
 عمران

240 51 

 56 11 سورة الروم ٌَّْوُ انْجَؼْثِ{ فَيَزَا ٌَّْوِ انْجَؼْثِ }إِنََ
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 50 210 سورة األعراف اثْنَزَِْ ػَشْشَحَ تَعْجَبطًب تُيًًَب{}ًَلَطَّؼْنَبىُىُ 

 ۖ }إٌِ رَحْشِصْ ػَهَََٰ ىُذَاىُىْ فَئٌَِّ انهَّوَ نَب َّيْذُِ يٍَ ُّعِمُّ 

 {ََّبصِشٍَِّ يٍِّ نَيُى ًَيَب

 55/52 12 سورة النحل

 50 712 سورة البقرة }فَجُيِذَ انَّزُِ وَفَشَ ًَانهَّوُ ال َّيْذُِ انْمٌَْوَ انظَّبنًِِنيَ{

سورة آل   { فًََب ًَىَنٌُا نًَِب تَصَبثَيُىْ فِِ عَجِْمِ انهَّوِ }
 عمران

241 58 

 58/00 27 سورة الحجر { آَيِنِنيَ انْجِجَبلِ ثٌُُْرًب يٍَِ َّنْحِزٌٌَُ ًَوَبٌَُا }

 58/02 11 سورة الحجر }لَبلَ ًَيٍَ َّمْنَطُ يٍِ سَّ ًَْخِ سَثِّوِ إِنَّب انعَّبنٌٌَُّ{

 59 91 سورة األنبياء }ًَ َشَاوٌ ػَهَََٰ لَشَّْخٍ تَىْهَكْنَبىَب تَََّيُىْ نَب َّشْجِؼٌٌَُ{

}فَبدْعُ نَنَب سَثَّكَ ُّخْشِجْ نَنَب يًَِّب رُنْجِذُ األَسْضُ يٍِْ ثَمْهِيَب 

 ًَلِثَّبئِيَب ًَفٌُيِيَب ًَػَذَعِيَب ًَثَصَهِيَب{

 20 12 سورة البقرة

 20 91 سورة األنبياء يٍ وُمِّ  َذَةٍ َّنغِهٌٌَُ{ًَىُى  }

 22 70 سورة لقمان }ًَتَعْجَغَ ػَهَْْكُىْ َِؼًََوُ ظَبىِشَحً ًَثَبطِنَخً{

 20/28 22 سورة األنف ال } ًَُّزْىِتَ ػَنْكُىْ سِجْضَ انشَّْْطَبٌِ {

 28 742 سورة البقرة { انزَّبثٌُدُ ًَلَبلَ نَيُىْ ََجُِّْيُىْ إٌَِّ آَّخَ يُهْكِوِ تٌَْ َّ ْرَِْكُىُ }

وَ ٍَِّّ يٍِّ ََّجٍِِّ لَبرَمَ يَؼَوُ سِثٌٌَُِّّْ وَثِريٌ فًََب ًَىَنٌُا نًَِب ً}

 تَصَبثَيُىْ فِِ عَجِْمِ انهَّوِ{

سورة آل  
 عمران

241 00/00 

}لَبلَ ىَِِ ػَصَبَُ تَرٌََوَّ ُ ػَهَْْيَب ًَتَىُشُّ ثِيَب ػَهَََٰ غَنًَِِ 

 فِْيَب يَآسِةُ تُخْشٍََٰ{ًَنَِِ 

 00 22 سورة طه

 08 12 سورة يوسف هًََّب سَتَّْنَوُ تَوْجَشََْوُ ًَلَطَّؼٍَْ تَّْذَِّيٍَُّ{ف }

}عَزَجِذًٌَُ آخَشٍَِّ ُّشِّذًٌَُ تٌَ َّ ْيَنٌُوُىْ ًََّ ْيَنٌُا لٌَْيَيُىْ وُمَّ 

 يَب سُدًُّا إِنََ انْفِزْنَخِ تُسْوِغٌُا فِْيَب{

 09 92 النساءسورة  

 87 1 سورة المائدةًٍَِ اظْطُشَّ فِِْ يَخًَْصَخٍ غَْْشَ يُزَجَبَِفٍ إلِثْىٍ فَئٌَِّ اهللَ ف}



63 

 

 غَفٌُْسٌ سَّ ِْْىٌ{

ًَنَب  ُّشَا ًٌَُ اننَّبطَ ًَإِرَا لَبيٌُا إِنََ انصَّهَبحِ لَبيٌُا وُغَبنَََٰ }

 { َّزْوُشًٌَُ انهَّوَ إِنَّب لَهِْهًب

 87 247 سورة النساء

 86 71 سورة المائدة خَبفٌٌَُ{}لَبلَ سَجُ ٌِ يٍَِ انَّزٍَِّ َّ

 86 1 سورة الحجرات }تًُنَئِكَ انَّزٍَِّ ايْزَحٍََ انهَّوُ لُهٌُثَيُىْ نِهزَّمٌٍَْ{

 80 22 سورة يس }إًَََِّب رُنْزِسُ يٍَِ ارَّجَغَ انزِّوْشَ ًَخَشَِِ انشَّ ًٍََْ ثِبنْغَْْتِ{

رَالَب انشَّجَشَحَ ثَذَدْ نَيًَُب عٌَْآرُيًَُب ًَطَفِمَب َّخْصِفَبٌِ  فَهًََّب }

 ػَهَْْيًَِب يٍِ ًَسَقِ انْجَنَّخِ {

 80 77 سورة األعراف

}ًَإِرْ فَشَلْنَب ثِكُىُ انْجَحْشَ فَ جَنَْْنَبوُىْ ًَتَغْشَلْنَب آلَ فِشْػٌٌََْ 

 ًَتََزُىْ رَنظُشًٌَُ{

 82 10 سورة البقرة

سورة آل   }َّحْضَُكَ انَّزٍَِّ ُّغَبسِػٌٌَُ فِِ انْكُفْشِ{
 عمران

221 82 

}ثُىَّ إِرَا وَشَفَ انعُّشَّ ػَنكُىْ إِرَا فَشِّكٌ يِّنكُى ثِشَثِّيِىْ 

 ُّشْشِوٌٌَُ{

 80 14 سورة النحل

 

  النبوية الشريفة األحاديث فيرس
 

 رقم الصفحة الحديث

 (نَب َّشْكُشُ انهَّوَ يٍَْ نَب َّشْكُشُ اننَّبطَ) :-ػَهَْْوِ ًَعَهَّىَصَهََّ انهَّو لبل سعٌل اهلل 
 ب

 00 (انؼجبط ػًِ ًصِنٌْ تثِ) :-صَهََّ انهَّو ػَهَْْوِ ًَعَهَّىَلبل سعٌل اهلل 
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 قائمة املصادر واملراجع


  ف الكريـآالقر. 

 عالـ الكتب الحديث، القراءات القرآنيةة بين العربيةة واألصوات اللغويةة ستيتٌية، سمير شريؼ،ا ،

 ـ.ََِٓإربد، الطبعة األكلى، 

  ،دار الرياف لمتراث، القاىرة، سنن أبي داوداألزدم، أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني ،

 ـ.ُٖٖٗ

 المكتب وزياداتوصحيح الجامع الصغير  ق(،َُِْ)ت: محمد ناصر الديف ،األلباني ،

 .ُٖٖٗالطبعة بيركت،  اإلسامي،

 دار الكتب العممٌية تفسير البحر المحيط،ق(، ْٕٓاألندلسي، أبك حٌياف محمد بف يكسؼ )ت، 

 بيركت.
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 ،____________________________ذذمٍكارتشاف الضرب مه لسان العرب،

انماْشج،انطثعحاألٔنى،سجةعثًاٌيذًذٔيشاجعح:سيضاٌعثذانرٕاب،يكرثحانخاَجً،

 و.1665

  ،مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، الطبعة الثالثة في الليجات العربيةة، ،براىيـإأنيس،ُٗٔٓ. 

 _________ ،،القاىرة، الطبعة السادسة،  مكتبة األنجمك المصرية، من أسرار العربيةة

ُٕٖٗ. 

 ُّٖٗعالـ الكتب، القاىرة، ، ترجمة أحمد مختار عمر، أسس علم اللغوماريك،  ،بام. 

  ،ـ. َََِالقاىرة، ، دار غريب،علم األصواتبشر، كماؿ 

  ،تحقيؽ: شعباف محمد إتحاف فضل البشر بالقراءات األربعة عشرالبٌنا، أحمد بف محمد ،

 .ُٕٖٗالطبعة األكلى،  القاىرة، بيركت، مكتبة الكٌمٌيات األزىرٌية، اسماعيؿ، عالـ الكتاب،

  ،عالـ الكتب، القاىرة، الطبعة الخامسة، اللغة العربية معناىا ومبناىاتماـ حساف عمر ،

 ـ.ََِٔ

 مطبكعات حسف محمد باجكدة دراسة كجمع كتحقيؽ:، ديوانو، الجاىمٌي، أحيحة بف الجاح ،

 نادم الطائؼ األدبي،)د.ـ(، )د.ت(.

  دار الكتب بتاب التعريفاتىػ (، ُٖٔالجرجانٌي، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ )ت ،

 .ُّٖٗبيركت، الطبعة األكلى،  العممية،



65 

 

  غاية النياية في طبقات ق(، ّّٖابف الجزرٌم، شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد)ت

 ـ. ََِٔبيركت،  . تحقيؽ برجستراسر، دار الكتب العممٌية،القراء

  ،منيا القراتات القرآنية،  كما كافؽمعجم الفصيح من ليجات العربية، جمراف، محمد أديب

 الطبعة األكلى. الرياض، ،مكتبة العبيكاف

  ،الدار العربٌية لمكتاب، الليجات العربيةة في التراثالجندم، أحمد عمـ الديف ،ُّٖٗ. 

 دار الشؤكف  ، تحقيؽ محمد عمي النجار،الخصاص ىػ(، ِّٗ، أبك الفت  عثماف )تجٌنيبف ا

 (.د.ت) ،بغداد ،الثقافٌية العامة

 _________________، ،دار القمـ، تحقيؽ حسف ىنداكم سر صناعة اإلعراب ،

 ـ.ُٖٓٗدمشؽ،

 _________________لمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا،، ا 

 ،كزارة األكقاؼ المجمس األعمى لمشئكف اإلساميةتحقيؽ: عمي النجدم ناصؼ كآخرىيف، 

 .ُْٗٗ، القاىرة

 _________________لمنصف لبن جنةي، شرح بتاب التصريف ألبي عثمان المازني، ا ،

 ـ.ُْٓٗدار إحيات التراث القديـ ط األكلى 

  ،(د.ف)، (د.ـ) أثر القران البريم في اللغة العربيةة،حجازم، محمد عبد الكاحد. 
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  ،الدار البيءات، دار الثقافة،)د، ت(مناىج البحث في اللغةحساف، تماـ ،. 

 :بركاية كشرح ابف السكيت، تحقيؽ: نعماف ديوانوق(، ِْٔالحطيئة، جركؿ بف أكس)ت ،

 .ُٕٖٗالقاىرة،  نجي،امحمد أميف طو، مكتبة الخ

 دار الكياف، الرياض.شذا العرف في فن الصرف، ق( ُُّٓ)ت الحماكم، أحمد بف محمد ، 

 ،شواذ القرآن من بتاب  مختصر في ق(،َّٕأبك عبد ال الحسيف بف أحمد )ت: ابف خالكيو

 .ُّْٗ ،القاىرة المطبعة الرحمانية، عني بنشره: برجستراسر،، البديع

  ،ُكالنشر كالتكزيع، دمشؽ، ط، دار سعد الديف لمطباعة معجم القراءاتالخطيب عبد المطيؼ ،

ََِِ. 

 مكتبة شرحان على مراح األرواح في علم الصرفىػ(، ٖٓٓديكنقكز، شمس الديف أحمد)ت ،

 مصر، الطبعة الثالثة. البابي الحمبي، كمطبعة

 سير ، )ىػْٖٕ:تشمس الديف أبك عبد ال محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز ) ،الذىبي

مؤسسة  ،مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، تحقيؽ: أعاـ النبات

 .ُٖٓٗ ،ّالطبعة )د.ـ(،،الرسالة

 ق(، ديكانو، تحقيؽ: عبد القدكس أبك صال ، ُُٕ)ت:ف بف عقبة العدكم ايذك الٌرمة، غ

 .ُِٖٗ بيركت، مؤسسة اإليماف لمتكزيع كالنشر كالطباعة،
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 ،ت:الراجحٌي عبده(ََُِ) ،  .بيركت ،دار النيءة العربٌية التطبيق الصرفية

 ________________ ،،دار المعرفة الجامعية، الليجات العربيةة في القراءات القرآنية 

 .ُٔٗٗ انسكندرية،

 :تحقيؽ: كليد قصاب، دار العمـك لمطباعة كالنشر،ديوانوق(، ٖابف ركاحة، عبد ال )ت ، 

 .ُِٖٗ دمشؽ،

  (َُِٓالزبيدم، محمد مرتءى)دار اليداية.، تاج العروس من جوىرة القاموس، ق 

  ،ََِِاييف، بيركت ، دار العمـ لماألعالم قاموس تراجمالزركمي، خير الديف. 

 تحقيؽ محمد باسؿ  أساس البالغة، ىػ(،ّٖٓالقاسـ محمكد بف عمرك )ت:  الزمخشرم، أبك

 ـ.ُٖٗٗبيركت، الطبعة األكلى،  عيكف السكد، دار الكتب العممية،

 ة العربية لمطباعة كالنشر، دار النيء، مقدمة للقارئ العربية  علم اللغة ،السعراف محمكد

 .بيركت

 بيركت، الطبعة األكلى. ، عالـ الكتب،دراسة الليجات العربيةة القديمة، سٌمكـ، داكد 

  :تحقيؽ: فخر الديف قباكة، منشكرات دار ألعلم الشنتمري صنعةابف أبي سيممى، زىير، ديكانو ،

 .َُٖٗالطبعة السابعة،  بيركت، اآلفاؽ الجديدة،
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 ( َُٖسيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف ،)تحقيؽ عبد الساـ ىاركف، مكتبة  البتاب،ىػ

 .ُٖٖٗالطبعة الثالثة،  ،القاىرة الخانجي،

 ( ْٖٓابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ ،)تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ جفاؿ،  المخص ،ق

 بيركت، الطبعة األكلى. دار إحيات التراث العربي

 (ّٖٔالسيرافي، أبك سعيد الحسف بف المرزباف  ،)تحقيؽ أحمد حسف  شرح بتاب سيبويو،ق

 ـ.ََِٖبيركت، الطبعة األكلى،  ميدلي، عمي سيد عمي، دار الكتب العممية،

 ،تحقيؽ: محمد في طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة ،ىػ(ُُٗ)تالسيكطي، جاؿ الديف ،

 .ُْٔٗالقاىرة،  أبك الفءؿ إبراىيـ، مطبعة الباب الحمبي،

 ______________ ، تحقيؽ: عبد ال بف عبد المحسف ، المأثوربالدر المنثور في التفسير

 .ََِّ ،)د.ـ(الطبعة األكلى، مركز ىجر لمبحكث كالدراسات العربية كاإلسامية، التركي

 ________________،مركز الدراسات القرآنٌية، مجمع الممؾ فيد ، اإلتقان في علوم القرآن

)د.ط(، ، كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاداإلسامٌية  الشؤكفكزارة  لطباعة المصحؼ الشريؼ،

 .)د.ت(

 ________________، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ مكٌرـ، مؤسسة ، األشباه والنظاصر في النحو

 .ُٖٓٗ بيركت، ،الرسالة
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 _________________قرأه كعٌمؽ عميو محمكد سميماف لقتراح في علم أصول النحو، ، ا

 .ََِٔ ، انسكندرية،الجامعية، دار المعرفة ياقكت

 _________________، شرحو ءبطو كصححو: محمد  ،المزىر في علوم اللغة وأنواعيا

 .ُٖٔٗ، بيركت المكتبة العصرية،، المكلى بؾ كآخركف أحمد جاد

  ،أبك عمرك بف العات، مكتبة أثر القراءات في األصوات والنحو العربية شاىيف، عبد الصبكر ،

 .ُٕٖٗالقاىرة، الطبعة األكلى،  الخانجي،

  ،وتيةة في بناء البلمةالشايب، فكزم إربد،  عالـ الكتب الحديث، ،العربية أثر القوانين الصة

 ـ.ََِْ

  غيث النفع في القراءات ىػ(، ُُُٖالصفاقسي، عمي بف محمد بف سالـ، أبك الحسف )ت

السميع الشافعي الحفياف، أحمد محمكد عبد  :بيركت، دار الكتب العممية، تحقيؽ، السبع

 ـ. ََِْالطبعة األكلى، 

  ،القاىرة،  المكتبة األزىرية لمتراث، اإلضاءة في بيان أصول القراءة،الءباع، عمي محمد

 ـ.ُٗٗٗ

 تحقيؽ: حاتـ  َمرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئىػ(، ُٔٓابف الطحاف، السماتي )ت

 ـ.ََِٕالطبعة األكلى،  القاىرة، مكتبة التابعيف،، مكتبة الصحابةالشارقة، صال  الءامف، 
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  ،العراؽ،. ،دار الثقافة األدب الجاىلي بين ليجات القباصل واللغة الموحدة،الطعاف، ىاشـ 

  ،(د.ف)، (د.ـ) ،من لغات العرب لغة ىذيلالطيب، عبد الجكاد. 

 إربد،  دار الكتاب الثقافي، القراءات القرآنيةة رؤى لغويةة معاصرة،يحيى عطية،  ،عبابنة

 ـ.َُِّ

 الككيتالنقرة ،، دار ابف قتيبةمجموع أشعار العرب، ديوان رؤبةبف عبدال،  رؤبة ،العجاج ،. 

  ،طنطا،  ، دار الكتب المصرٌية،القراءات الشاذة قراءة صوتيةة دلليةةالعدكٌم، حمدم سمطاف

 .ََِٔالطبعة األكلى، 

 (، الممتع في التصريؼ، تحقيؽ ٗٔٔ:)ت، أبك الحسف عمي بف مؤمف ابف عصفكر اإلشبيمي

 .بيركت ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع فخر الديف قباكة، دار المعرفة

 ُالطبعة ،القاىرة ، الدار المصرية المبنانية،ظاىرة التخفيف في النحو العربيأحمد،  ،عفيفي ،

ُٗٗٔ. 

  شرح ابن عقيل على ألفيةة ابن ق(، ٕٗٔابف عقيؿ، عبد ال بف عبد الرحمف العقيمي )ت

 ـ.َُٖٗالقاىرة،  ، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، دار التراث،مالك

 عبد العاؿ سالـ، ،عمر ، ، مطبكعات جامعة نيةةآمعجم القراءات القر أحمد مختار، كمكـر

 .ُٖٖٗ،ِالككيت، الطبعة
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 ،ََُِعماف،  ، كزارة الثقافة،العربية التباين وأثره في تشبيل النظريةة اللغويةة كليد، العناتي. 

  :َُٕٗبيركت، ، تحقيؽ: محمد سعيد مكلكم، المكتب اإلسامي،ديوانوعنترة. 

  ،القاىرة،  ، عالـ الكتب،المستوى اللغوي للفصحى والليجات وللنثر والشعرعيد، محمد

 ـ. ُُٖٗ

  ،العممي  ، مركز البحثلسيبويو أصواتا وبنية "البتاب"الليجات في آؿ غنيـ، صالحة راشدة

حيات التراث انساميٌ   .ُٖٓٗالطبعة األكلى،  ،مكة المكرمة، كا 

 الصحاح تاج اللغة وصحاح ىػ(، ّّٗ)ت:  الجكىرم الفارابي، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد

 .ـَُٗٗدار العمـ لمماييف، بيركت، الطبعة الرابعة،، تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطار، العربية

 ،يٓذيانًخضٔيً،ٔإتشاٍْىذذمٍك:،كتاب العيه(،ـ142ْانخهٍمتٍأدًذ)خانفشاٍْذي

 .0220تٍشٔخ،،انٓالل داسٔيكرثحانسايشائً،

 دٌٕاَّ،ضثظيعأٍَّششٔدّ،ديىان الفرزدقشرح (،ـ112ْ)خ:انفشصدق،ًْاوتٍغانة

 .1،1651تٍشٔخ،انطثعحيكرثحانًذسسح،،انهثُاًَباداسانكرانذأي،ٔأكًهٓا:إٌهٍا

 :يجذيفرذًانسٍذ،ذذمٍك:القامىس المحيط(،ـ514ْانفٍشٔصأتادي،يذًذتٌٍعمٕب)خ،

 )د.خ(.،انماْشج،)د.ط(انًكرثحانٕلفٍح،

 ُُٕٗبيركت، الثقافة، جمعو كشرحو: إحساف عباس، دار ،ديوانوق(، َُٓ)ت: كثير عزة. 

  ،(د.ف)، (د.ـ)، المقتضب في ليجات العربكريـ، محمد رياض. 

http://shamela.ws/index.php/author/883
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  ،البليات معجم في المصطلحات ق، (َُْٗ:ت)الكفكم، أبك البقات أيكب بف مكسى الحسيني

 .ُٖٗٗبيركت،  الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، والفروق اللغوية،

  ،مؤسسة الرسالة، دار الفرقاف، معجم المصطلحات النحويةة والصرفيةةالمبدم، محمد سمير ،

 .ُٖٓٗعماف، الطبعة األكلى، 

 ،دار النشر لمجامعات،أثر اختالف الليجات العربية في النحو المباركي، يحيى عمي يحيى ، 

 .ََِٕالقاىرة، 

  كمحمد النجار، إبراىيـ مصطفى، كأحمد الزيات، كحامد عبد القادر المغة العربٌية،مجمع ،

 .لقاىرةا ،دار الدعكة، المعجم الوسيط

 مكتبة الكميات األزىرٌيةالقراءات وأثرىا في علوم العربيةة، ، (ََُِ)ت:محيسف محمد سالـ، 

 القاىرة.

 ____________ ،القاىرة، الطبعة  ، دار محيسف،المقتبس من الليجات العربية والقرآنية

 .ََِّالسادسة 

  شركة مكتبة كمطبعة  ،، مدرسة البوفة ومنيجيا في دراسة اللغة والنحومي، ميدمك المخز

 .ُٖٓٗالطبعة الثانية،  القاىرة، مصطفى الحمبي كأكنده،
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 ،بيركت،  تحقيؽ كاريف صادر، دار صادر، ،ديوان المرقشين الميرىق ش األكبر عمرك بف سعد

 .ُٖٗٗالطبعة األكلى، 

  ،دةالمطمبي، غالب فاءؿ  ، منشكرات كزارة الثقافة كالفنكف،ليجة تميم وأثرىا في العربية الُموحَّ

 ـ.ُٖٕٗبغداد، 

 مختصر صحيح ق(، ٔٓٔ:ت)عبد العظيـ بف عبد القكم أبك محمد، زكي الديف  ،المنذرم

تحقيؽ: محمد  ،النيسابوريمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري إلمسلم للمنذري 

 . ُٕٖٗالطبعة السادسة بيركت، ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسامي،

 دار  لسان العرب،ىػ(، ُُٕابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفءؿ، جماؿ الديف )ت

 ىػ.ُُْْبيركت، الطبعة الثالثة،  صادر،

  ،مصر. ،، مطبعة الساعدةالليجات العربيةنجا، إبراىيـ 

 :تحقيؽ محمد أديب عبد الكاحد ديوانوق(، َُّأبك النجـ العجمي، الفءؿ بف قدامة)ت ،

 .ََِٔدمشؽ،  جمراف، مطبكعات مجمع المغة العربٌية،

  ،العراؽ،  ، دار الرشيد لمنشر،جنةيالدراسات الليجيةة والصوتيةة عند ابن النعيمي، حساـ سعيد

َُٖٗ. 



124 

 

 ِالطبعة القاىرة، ،مكتبة كىبة العربيةة نشأًة وتطورًا،لليجات ىاؿ، عبد الغٌفار حامد، ا، 

ُّٗٗ. 

 قٌدـ لو ككٌء  ىكامشو  ،شرح المفصل للزمخشريق(، ّْٔابف يعيش، يعيش بف عمي )ت

 ـ.ََُِبيركت، الطبعة األكلى،  دار الكتب العممية،، كفيارسو: إيميؿ بديع يعقكب

 http://vb.tafsir.net/tafsir18203/#.V7dI5Ft97IU 

 الرسائل اجلامعيّة

 الروضة في القراءات ىػ(، ّْٖ، أبي عمي الحسف بف محمد بف ابراىيـ المالكي )ت البغدادم

غير  هدكتكرارسالة دراسة كتحقيؽ: نبيؿ بف محمد إبراىيـ آؿ إسماعيؿ، ، اإلحدى عشرة

 .ُُْٓ، منشكرة، الرياض، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسامٌية

 ،التوجيو النحوي للقراءات القرآنيةة الشةاذةة في بتاب ، ََِٗالحسناكم، غانـ كامؿ سعكد

 العراؽ.بٌية، جامعة الككفة، رسالة دكتكراه، كمية المغة العر  ،المحتسب لبن جنةي

  لقضايا الصوتيةة والدللية في بتاب المحتسب لبن ـ، اََُِبراىيـ، إعثماف، انتصار عثماف

 .ماف، السكدافر دكمية المغة العربٌية، جامعة أـ ، رسالة دكتكراه، جنةي

http://vb.tafsir.net/tafsir18203/#.V7dI5Ft97IU
http://vb.tafsir.net/tafsir18203/#.V7dI5Ft97IU

