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دراسة تحميمية في عمـ الداللة الصكتي :لتخفيؼ الصكتي في بنية الكممة العربيةا  
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 :تمييد

الحظ عمماء العربية األكائؿ الذيف نظركا في صياغة تراكيب العربية أف تأليؼ األصكؿ يقـك عمى معياريف 
كذلؾ  المعيار الذكقي كالمعيار العضكم، إذ يمتٌد تأثيرىما إلى إنتاج األصكات التي تتألؼ منيا الكممة،: أساسيف

 .أصكاتيا أك تقاربيا بالنسبة إلى مكاضعيا في جياز النطؽ مف حيث تباعد تشكيؿ
خمكه مف تنافر أصكاتو في  كقد اشترط المغكيكف في المفظ العربي أف يككف فصيحا كمستساغا نطقا ك سمعا،

كأٌكدكا عمى أف قبكلو  يتطٌمب في مخارج أصكاتو أف تأتي متناسقة، كال تتخمى العربية  تركيب الكمـ المتكاصؿ بو،
سمطة ىذا القانكف الصكتي (  ىػ321ت)كأدرؾ ابف دريد .ف ىذا المطمب إال في حاالت الزيادة كاإللصاؽ كغيرىاع

اعمـ أف الحركؼ إذا تقاربت مخارجيا كانت أثقؿ عمى المساف منيا إذا :"قاؿ مؤكدا الذم انخمع لو المساف العربي،
 . (1)"تباعدت

ف كانت عبارة ابف دريد  مت أساسا في نظـ  تراكيب العربية،إف فكرة تقارب مخارج األصكات كتباعدىا شكٌ  كا 
 (2)" إذا تباعدت مخارج الحركؼ حسف تأليفيا:"عمى أف عبارتو تستحضر قانكف الخفة كالثقؿ في بنية الكممة،

 :يفأكثر دقة في تناكؿ ظاىرة الخفة كالثقؿ في تأليؼ الكبلـ العربي، كتعميمنا يقـك عمى تنبيو إلى مسألتيف ميمت

 ممخص
اتضح  لمسانييف أف معظـ األلسف تشترؾ في  

الخصائص النطقية، لعٌؿ مف أبرزىا مسألة بعض 
كىي الظاىرة التي  النزكع إلى التيسير في األداء،

يدركيا المتكمـٌ كالمخاطىب كيحسٌاف بيا، كقد أرجعيا 
 .إلى عكامؿ متعددةالميتمكف بالدرس الصكتي 

يعكد الباحث إلى قراءة كاصفة  كفي ىذا المجاؿ،
العربية ممثبل في  لجانب مف النظاـ الصكتي لمغة

مستفيما عف أسباب حدكثيا،  ىذه القضية الصكتية،
يا، محمبل نماذج مف في عارضا رؤل العمماء

صكائت في  ـأ تالتخفيؼ الصكتي صكامت كان
 .الداللية ككظائفو بنيات الكمـ العربي،

 

Résumé 
Des linguistes ont remarqué que la 

plupart des langues possèdent quelques 

caractères articulaires semblables. 
La question de la facilitation dans la 

performance, est un phénomène connu 

par l'orateur et le destinataire, ainsi que 

par les personnes intéressés par la 

phonétique qui lui ont l’attribuée 
plusieurs facteurs. Dans ce domaine, le 

chercheur décrit un aspect du système 

phonétique de la langue arabe telle 

qu'elle est représentée dans ce cas audio 

et se questionne sur ses raisons d’être. 

Enfin le chercheur analyse les modèles 

d'atténuation acoustique -consonnes et 

voyelles - dans les structures des mots 

arabes, et ses fonctions sémantiques. 
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إلى طبيعة األصكات  والتركيز عمى فاعمية مخرج الصكت بصفة خاصة، كالجياز النطقي بصفة عامة، كتمميح-*
 .كصفاتيا

القيمة الصكتية في عممية نسج  ةككيفية في عممية التأليؼ، كتجمي ةنصو عمى مكضكع الصكت، طبيع-*
 .(3)الكبلـ

كما عيٌد مف الخصائص الكمية لكثير مف األلسف  بية،كسار ىذا الحدث األدائي  مف الخصائص  الصكتية لمعر 
كغيرىا مف المؤلفات  ،(9)كاألصكات  ،(8)كالقراءات  (7)كالتفسير (6)كالنحك  (5)كقد تناكلتو كتب المغة  ،(4)البشرية

 .(10)التي درست قضايا التأليؼ مثمما كرد عند الجاحظ في البياف كالتبييف 
القضايا المسانية التي ليا كجكد فعمي في الخطاب العربي قديمو كحديثو نطقا  إف ظاىرة الخفة كالثقؿ مف أبرز

كتأصيبل، كقد غطت مناطؽ بيئية عربية متعددة كسرت عمى ألسنة كثير مف القبائؿ كما انجذبت إلى كاقع الدرس 
 .المغكم  تحميبل كتقعيدا

كلمتمثيؿ  ائيات شكبل كتأليفا، إفرادا كتركيبا،كقد عرفت العربية ىذه الثنائية الصكتية، كما عرفت غيرىا مف الثن
كالكصؿ كالفصؿ،  مف نحك ثنائية الحركة كالكقؼ، نذكر ثنائيات أخرل فرعية ليا امتداد بمسمكية ىذه الظاىرة،

كغيرىا مف اآلليات المسانية الصكتية  كاإلظيار كاإلدغاـ، كالصحة كاإلعبلؿ، كالتجرد كالزيادة، كالبناء كاإلعراب،
 . شفة عف القكاعد  التعادلية الكامنة في كممات العربية، أكفي جممياالكا

إف ىذه البداية شٌكمت منطمقا لتناكؿ مكضكع التخفيؼ باعتباره غرضا صكتيا نكعيا سرل في شراييف العربية 
باط فجاءت ىذه البلزمة المنيجية لتنبئ عف كثكقية الر . مف جية، كباعتباره مقصدا حٌث عميو الشرع مف قبؿ 

 . الذم شٌد العربية بنصيا المعجز الخالد
يتفؽ مع جكىر العقيدة اإلسبلمية في شمكلية -مقصد الشارع الحكيـ -كالحقيقة، إف التخفيؼ عمى الناس 

الصكتية ك تنكٌعيا في  ؽدعكتيا، كما يتفؽ مع طبيعة المجتمعات البشرية في تمايز أجناسيا كتمايز فئاتيا بالفكار 
 .(11)مختمؼ البيئات 

 كجاء تركيزنا في ىذا البحث عمى التخفيؼ في الكبلـ لمكافاتو لطبائع الناس التي تميؿ إلى تكفير الجيد العضمي،

فينزعكف إلى تغيير بعض األصكات ما أمكنيـ التخفيؼ في نطقيا كاالنسجاـ فيما بينيا، كيظير ذلؾ التغيير في 
 في آخرىا، كما يأتي التخفيؼ بآليات لسانية متعددة،فيككف في صدر الكممة أك في حشكىا، أك  بعض الصيغ،

 .كبخاصة فيما عرؼ في عمـ األصكات الكظيفي باإلبداؿ كالتقريب كالتماثؿ كاإلتباع
كما تضـ إلى جانب ذلؾ طاقتيا الثرية  كتنسحب ظاىرة التخفيؼ عمى كثير مف األصكؿ الظاىرة لمعربية،

داللية الدقيقة التي تنبجس عف الحركة  بأنكاعيا كتحكالتيا،كاآلماد كما تجمع أصكليا ال المنفتحة نحك النماء،
 .الصكتية كمتغيراتيا

كمف ثمة كاف مف  مف ىنا نعترؼ أف التخفيؼ بأنكاعو خير مرشد إلى خصائص النظاـ الصكتي لمعربية،
دراسة الكاردة في لقصكر ال الكاجب العممي كالمنيجي  أف تتـ مباحثة أقسامو في عمؿ يكازم أطركحة أكاديمية،

جبلال ليذا العمـ سنعرض لقضايا ميمة في ىذا  ،(12)كتاب ظاىرة التخفيؼ كلكف تنبييا لمدارسيف في ىذا الميداف كا 
 :متناكال إياه بالشرح كالتحميؿ في تمفصبلت ثبلثة الغرض،

 مقاربة اصطبلحية لمفيـك التخفيؼ -*



 2132 سبتمبر -13عدد                                                                  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

148 

 

 اآلليات الصكتية لمتخفيؼ في المساف العربي-*
 جكانب مف تشكبلت التخفيؼ الفكنيمي الكظيفي لمكمـ العربي-*
 :لمفيـك التخفيؼ مقاربة اصطالحية -1

خبلصيـ في تقعيد أحكاؿ الكمـ العربي كتراكيبو، لى سيبكيو  بذؿ فقياء العربية القدامى غاية جيكدىـ كا  كا 
، كسبقت (13)في مضاف كتبيـ  اكالفارسي كابف جني يرجع فضؿ االىتماـ بالدراسة الصكتية التي كضعكا معالمي

 صرفا كنحكا كداللة، تمؾ الجيكد نظرات الخميؿ بف أحمد المتقدمة في ربط الدراسة الصكتية بجؿ مباحث المغة،

قد تسربت بعض مف آلياتو إلى البحث المساني األكربي في  كىذا المنيج الذم سار بو الخميؿ أشكاطا في معجمو،
عند  -كىك المطمع عمى لغة العرب كآدابيا قراءة كتأليفا-في ما صنعو برككمماف طريقة تممسناىا العصر الحديث،

األساس :"كتابتو لمصنفو جمع فيو أقساما مف الدرس الصكتي ك المكرفكلكجي   ك القكاعدم لمغات السامية،كعنكنو
 .(14)" في النحك المقارف

التخفيؼ التي ظؿ تأثيرىا مستمرا في  ظاىرة التي انجذبت إلى البحث الصكتي قمت، ةمف القضايا البنكي
 أم بالمغة الشفاىية التكاصمية بدءا، أكصاؿ المغة العربية الرتباطيا بسمكؾ المتكمميف أكال ثـ بإجراءات التقنيف ثانيا،

 .كبالمغة العممية الكاصفة انتياء
مة عمى رسيمتيا كىك تبدك ككجييف لعممة كاحدة، فالخفة قائ ىذه الظاىرة مؤسسة عمى ثنائية ضدية الزمة،

ف كانتا مرتبطتيف بطبيعة العربية، الثقؿ، إذ الثقؿ عمة، أما التخفيؼ فيك غاية كىدؼ  فيما مختمفتاف في القصد، كا 
 . (15)عمى غير ما رأل السيكطي 

كحازت عمى مجاالت  إف ظاىرة التخفيؼ مٌثمت مظيرا مف مظاىر الطاقة التفسيرية في الدرس المغكم العربي،
كقد اعترؼ البحث المساني بجميؿ مكقعيا ضمف فعاليات  في الممارسة التطبيقية لدرس العربية كغيره، كاسعة

 . أم االقتصاد في الجيكد economy of efforts:فيما عرؼ ب الدراسة الصكتية الكظيفية،
عف المصطمحات كبتبياف مدلكليا كالكشؼ  كبناء عمى تمؾ المكانة المتميزة، حرم أف نشتغؿ بمعرفة مفيكميا،

 .المقاربة ليا
:لغة:التخفيؼ-أ  

 إف مكضكع التخفيؼ ال يمكف معرفة حٌده في متكف المعاجـ بمفرده لمصكقو الشديد بكجو مضاد لو في المعنى،

 .كمف ثمة فتعريؼ األكؿ ىك تفسير لمثاني بالضركرة كىك الثقؿ،
نتيا،: كرد في الصحاح  كذلؾ إذا رفعتيا لتنظر ما ثقميا مف خفتيا، التثقيؿ ضد التخفيؼ، كثقمت الشاة،أم كزى

 .(16)كدينار ثاقؿ إذا كاف ال ينتقص كأثقمت أم ثقؿ حمميا،
متاع، كأخذتني ثقمة، كىي النعسة :أم  كلفبلف ثقؿ كبير، كفي أساس الببلغة رجؿ مثقؿ، أم حمؿ فكؽ طاقتو،

 . (17)كاستثقؿ في نكمو،كىك مستثقؿ كالميت الغالبة،
الخفة ضد :فالخفة نقيض الثقؿ قاؿ فقد دقؽ معناىما، الكضكح ما رصدناه في لساف العرب، غير أف التعريؼ

ما كاف ماديا مف نحك خفة  :كالمعنى، خفة مكزعة عمى ضربيف (18)الثقؿ، كالرجكح كيككف في الجسـ كالعقؿ كالعمؿ
أم قٌمكا، : خؼ القـك خفكفاك  كما كاف معنكيا، مف نحك خفة الحاؿ في سرعة البديية كحضكر الذىف، في الكزف،

ا كثقىاالى : )كقكلو تعالى كقد ضعفت زحمتيـ ك قٌمت حركتيـ كاستخفو خبلؼ استثقمو، ٌى كا خفىاؼى قاؿ . (19)( اٍنفري
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 ،أم يتيسر عميكـ حمميا، (20)( تٍستىخٌفكنىيا يكـى ظىعنكيـ: )أم في حالتي اليسر كالعسر، كقكلو تعالى:المفسركف

–في غزكة تبكؾ، لما كٌكمو الرسكؿ -كـر اهلل كجيو-كالمخؼ قميؿ الماؿ، كاستخؼ قكمو أطاعكه، كفي خبر عمي
قاليا لما  (21)" يا رسكؿ اهلل  يزعـ المنافقكف أنؾ استثقمتني كتخففت مني:"قاؿ باستخبلفو، -صمى اهلل عميو كسمـ

كترؾ  أم طمبت الخفة بتخميفؾ إيام،:تخففت منيمعنى  استخمفو في شؤكف الناس كلـ يمض بو إلى غزكة تبكؾ،
 . (22)أم أسرع كخٌؼ إلى العدك خفكقا، طاش، :خٌؼ الرجؿ:كفي المساف أيضا استصحابي معؾ،

ذا أردنا تحصيؿ المعاني المغكية لمفظة الخفة مف خبلؿ ما استقرينا في أىـ المعاجـ، نجد ىذه الكممة تتعاكر  كا 
 :عمييا عدة مفاىيـ مثؿ

 الثقؿضد  -*
 الترؾ كالتخمص -*

 النقص كالقمة   -*

 اإلسراع كاالستطارة -*

 التكقد كالذكاء  -*
 :كما حمؿ لفظ الثقؿ عدة معاف منيا

 ضد الخفة -*

 عدـ النقص -*

 صحة الكزف -*

 الغمبة -*

 التحمؿ فكؽ الطاقة  -*
الكثرة ك الثبات :الثقؿ تيقابؿ دالالكىي ما  كجممة، الخفة ضد الثقؿ كتحمؿ معنى الحركة المسرعة كالشيء القميؿ،

 .كالٌتحمؿ
 :اصطالحا-ب

 اإف تحديد مفيـك المصطمحيف يحتاج إلى مقياس أك معيار كاشؼ لمقدرة المعينة، حاممة أك محمكلة، كىذ
عجزت كتب  دفي المجاؿ المساني فالمسألة تأخذ أبعادا أخرل، كق اكالمكاييؿ ك غيرىا، أم فاألمر يصٌح في المكازي

 الستحالة القياس مف جية، فكما كجدناه مف تكصيؼ لكمييما كا.غة عمى صياغة تعريؼ جامع لمظاىرتيفالم

ال حٌد :"قاؿ كقد حاكؿ  أحد الباحثيف فٌؾ غمكض تمؾ المعادلة ذات الطرفيف، .كلنسبية المقيس مف جية أخرل
كلكف الخفة نسبية  لعنصر الخفيؼ عمى حدا،كال حٌد لمخفة إذا اعتبرنا ا لمثقؿ إذا اعتبرنا العنصر الثقيؿ عمى حدا،

تقاس بالثقؿ، كالثقؿ  نسبي  يقاس بالخفة كأف الثقؿ ضعؼ الخفيؼ، كالخفيؼ نصؼ الثقيؿ صارت ليما حدكد 
ف كاف ىذا التفريؽ  كالذم اعتقده أف تحديد نسبة الخفة بنصؼ الثقؿ غير دقيؽ، .(23)كمقادير مقدرة  محددة، كا 

 .أتصكره أف معرفة النسبة بيف الظاىرتيف إنما يرجع التقدير فييا إلى المعني أك إلى اآلخر محاكلة مقبكلة، كالذم 
إف معرفة الخفة كالثقؿ في المغة  يككف برٌد الفعؿ الذم يتأتى مف االنطباع الذم تعٌبر عنو النفس، كيعكد في 

كيصعب إدراكيا  غات كمتحدثييا،األصؿ إلى العادات المكتسبة مف الحركات النطقية التي تختمؼ باختبلؼ الم
 .(24)دكف معرفة المغة معرفة حقيقية 
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مف ىنا نرل أف ظاىرة التخفيؼ تتصؿ بالحدث النفسي مف جية شعكر المتخاطبيف بيا، كال تتجٌمى إال في 
نفس االستعماالت المغكية لدل الناطقيف بشكؿ أدائي بارز، كمف ثمة ال يمكف تفسيرىا إال في حدكد مفاىيـ عمـ ال

كما يمكف رٌدىا إلى الحدث االجتماعي  المساني الذم يرل أف السمكؾ اإلنساني ما ىك إال سمكؾ ديناميكي متغير،
، كمف (25)حيث تعكد قضية التخفيؼ إلى االستعماؿ الفعمي لمغة مف لدف الجماعة المغكية ككيفية نطقيـ ألصكاتيا

 سمككو كبالجماعة المغكية مف جية كحدة المغة المستعممة، ثمة تقاطع مكضكع االستخفاؼ كالثقؿ بالمتكمـ مف جية

 ،(26)كالمتفؽ عميو في ىذا الغرض، أف التخفيؼ ال يتـ تحت إشراؼ العقؿ كسيطرتو، بؿ يتـ آليا دكف كعي المتكمـ
 .  ةكنشير إلى أف  التخفيؼ كالثقؿ مطرداف في كبلـ العرب كما ىك معركؼ في الكبلـ البشرم بمستكيات متفاكت

كبضكابط معايير النسبية أشار عمماء العربية إلى مكاضع مختمفة فيما يقع في المفظ العربي مف مظاىر 
 :مف ذلؾ قكليـ أحكامو، فمؤصميف قكانينو كمقنني التخفيؼ،

 الميمكس أخؼ مف المجيكر-*
 أخؼ مف الضـ رالفتح أخؼ مف الكسر كالضـ، كالكس-*
 الياء أخؼ مف الكاك-*
 أخؼ عمييـ مف التضعيؼ اختبلؼ الحركؼ-*

كىذه التنبييات الصكتية المقٌعدة في كتب المغة يدرؾ الدرس المساني حسف مكقعيا في البحث الصكتي 
تنطمؽ مف حقيقة  يالمغكم بصفة خاصة، كى ؿالسيما في مجالي التعمـ بصفة عامة كاالتصا. (27)المعاصر

مف التحكـ في أم جانب مف جكانب الرسالة  ـخبرة، تمكنيمؤداىا أف المغة الطبيعية تتطمب مف مستخدمييا دراية ك 
 . (28)الكبلمية 

كقد حدثت ثكرة  .عمى دراسة آلية التراكيب الصكتية لمرسائؿ الشفكية في مختمؼ المستكيات زفاالتصاؿ يرك
عمى شكؿ رسائؿ صكتية مختصرة كدالة في  تبما كشفت عنو ظاىرة التخفيؼ الصكتي مف استعماال ؿاالتصا

 .اليكاتؼ النقالة كالبريد االلكتركني، كغيرىا
 :آليات التخفيؼ الصكتي-2

كما ترتبط بالقكاعد األساسة  في ذاتو، ثتقترف ظاىرة التخفيؼ الصكتي باألثر اإليقاعي الذم يحٌسو المتحد
عف مكاطف التخفيؼ في نسيج  ية تسيؿ الكشؼكأصبحت معضدات لسان التي تصٌدرت معظـ كتب المغة كالنحك،

 :الكمـ العربي، كسنختصر التحميؿ عمى بعض اآلليات  الصكتية
 : اإلبداؿ-أ

كيجرم فيو غالبا  كأباف عف كثير مف خصائصو المميزة، شغؿ اإلبداؿ الصكتي حيزا كبيرا في لساننا العربي،
كىك ما يمكف أف  ،ع الفكر الصكتي العربي تمييزهطمبا لمتخفيؼ في النطؽ كاقتصاد الجيد العضمي،كقد استطا

قمما تجد حرفا إال كقد جاء فيو :قاؿ :قاؿ أبك الحسف بف الضائع فيما نقمو السيكطي ،تيحصؿ بيف كؿ األصكا
 .(29)نادرا البدؿ إال

كرأل المغكيكف أف اإلبداؿ الصكتي ينتج بسبب الثقؿ المكجكد في نطؽ األصكات المتجاكرة في المخرج 
ككذلؾ تفعؿ العرب إذا اجتمع حرفاف مف جنس كاحد جعمكا مكانو حرفا مف غير ذلؾ   كأصكات الحمؽ،

كمف ثمة يحدث اإلبداؿ بتأثير الصكت القكم في الصكت  ألف تجاكر بعض الحركؼ غير مستساغ، ،(30)الجنس
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أصكات  فؽ االنسجاـ بيفيحٌكلو إلى الصكت القريب حتى يتـ التخمص مف بعض القيكد النطقية بتحقي الضعيؼ،
كما ينطؽ سكاف  ،(31)الكممة كالتيسير عمى المساف عمى الكممة كاالقتصاد في المجيكد العضمي لدل المتكمـ بالخفة

كىذا " الٍستىح:"فيقكلكف أك بإبداؿ الطاء تاء،" الٍصطىح:"يقكلكف  إما بإبداؿ السيف صادا،"السطح"المغرب العربي 
 كالطاء لتبايف السيف كالطاء في صفتي اليمس كالجير كصفتي اإلطباؽ كاالنفتاح، األداء فرارا مف نطؽ السيف

كقد يجيء  كىك ينزع دكما إلى التخفيؼ كىك ما يحققو اإلبداؿ في ىذا المجاؿ، كالتكاصؿ المساني ممؾ المتخاطب،
كيدرج ضمف اإلبداؿ  .ا بعداإلبداؿ بالتخفيؼ لتمييز في الكحدة المعجمية محققا غاية كظيفية كىك ما سنمثؿ لو فيم

 كاليمزة، الصكتي اإلعبلؿ كىك جزء منو كىك ما يحدث مف تعاقب أك إحبلالت  صكتية  بيف الصكائت الطكيمة،

 .فكؿ إبداؿ إعبلؿ كليس كؿ إعبلؿ إبداؿ
 :الحذؼ-ب

رىا مف ككضكحيا في العربية كثباتيا فييا يفكؽ غي الحذؼ ظاىرة لسانية استعمالية تطرد في كبلـ العرب،
لما جبمت عميو العربية في خصائصيا التكاصمية األصيمة مف الميؿ إلى اإليجاز  في المفظ ك االختصار  المغات،

 .في التركيب
تندرج آلية التخفيؼ في النظاـ التكاصمي العربي ضمف القكاعد التعادلية المسانية التي شيدىا  منطؽ االستخداـ  

فقد أٌكد أحد فقياء العربية المتميزيف أف خطاب العرب الذم يجرم  في كثير مف  الشجاع الذم كصفت بو العربية،
 .(32)األشياء عمى ما يستخفكف كىك بمنزلة ما يحذفكف في نفػػػس الكبلـ 

انصرؼ المساف العربي إلى الحذؼ كسيمة لتجٌنب صعكبة األداء، ك تكفير الجيد المقؿ في تحريؾ العضك 
حتى ربط ابف  اصر في بياف الخاصيات الفنكلكجية كاإلببلغية لممنطكؽ العربي،الناطؽ، فتبلزمت ىذه العن

كما اعتبر أحد  .(33)"شجاعة العربية:"ىذه الكميات  الصكتية كالداللية بفصؿ في خصائصو سماه(  ىػ392)جني
فمنو  ماالتو،كالطكؿ المقصكد متعدد في نظـ الكبلـ ك استع.(34)المعاصريف أف طكؿ الكبلـ مف مسكغات التخفيؼ

كالمسانيكف . (35)كقد التفت الببلغيكف.كمنو ما يعني بالتركيب كمنو ما يختص بنسج العبارة، ما يخٌص المفظ المفرد،
كىك باب كاسع نكتفي فيو بمتابعة أنمكذج  في الحذؼ .(36)مفسريف شركطو محمميف أضربو،. (36)إلى دراستو

 صائت ك صامتالمتعمؽ بالبنية اإلفرادية  في مسألتي حذؼ 
 :جكانب مف تشكالت التخفيؼ الصكتي الكظيفي لمكمـ العربي-3

 ذلؾ ألنو أكثر دكرانا في عممية التكاصؿ، يعتبر التخفيؼ الصكتي في العربية غاية المتكمـ كىدؼ المتخاطب،

المغة كىك مف حيث التصنيؼ في األصؿ النظرم الذم انطمؽ منو إنما يرجع إلى االستعماؿ الذم يتصؿ بكاقع 
،  كعند (37)خاصة عند الدينكرم فكاف حضكره في التنظير الببلغي كالمغكم متميزا، الشفاىية كمستكياتيا المتداكلة،
 . السيكطي في كتابو االقتراح 

ككشفت الدراسات المختمفة عف آليات التخفيؼ الصكتي منيا اإلدغاـ كالمجانسة كالمماثمة كاإلمالة كغيرىا، 
الذم يبرز جكانب مف التمكيف الصكتي في المساف العربي  عف جكانب التخفيؼ صمح لمكشؼكىي كسائؿ صكتية ت

 .كىي بذلؾ ليست مف منطمقات عممنا ىذا كليجاتو،
فالقصد سعينا اإلبانة عف  كحينما نتكمـ عف تشكبلت التخفيؼ الصكتي أك الفكنيمي الكظيفي لمكمـ العربي،

 .كتي في البنية  المعجمية لمكممة، أك في سياؽ النصالتحكؿ الداللي الذم يحدثو التخفيؼ الص
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 :يتكزع التخفيؼ الفكنيمي الكظيفي عمى عدة طرائؽ، كقد التزمنا  في ىذا الجيد البحثي طريقتيف
 طريقة اإلبداؿ -أ
 طريقة الحذؼ:ب

أنمكذج   ننطمؽ في ىذا التحميؿ  الفكنيمي مف دكر الحركة إحبلال ك الحركة الطكيمة إعبلال، ك الحذؼ في 
 .مف الصكامت في تشكيؿ داللة أخرل لمكحدة المكنيمية المشابية في التركيب البنكم 

الحظ المغكيكف ىذا اإلبداؿ الصكتي الذم حظيت بو المفردة، سكاء في كحدتيا الصغرل متمثمة في  :اإلبداؿ -1
عف سبب حدكثيا، مفسريف  فالحركة، أـ في كحدتيا الكبرل، مبٌينة في الصامت، فعنكا بمتابعتيا، مستفيمي

 .كما نمثؿ بمعجز الخطاب كأفصح كبلـ العرب.(38)كظائفيا
حيػػػػػػػػػػث كقػػػػػػػػػػع إبػػػػػػػػػػداؿ حركػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػػائتيف قصػػػػػػػػػػيريف، ىمػػػػػػػػػػا الضػػػػػػػػػػمة كالفتحػػػػػػػػػػة، :ائت قصػػػػػػػػػػيرصػػػػػػػػػػ-*

فحػػػػػػػػٌدثت الفتحػػػػػػػػة عػػػػػػػػف تغيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي البنيػػػػػػػػة  كاألكلػػػػػػػػى فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػكابط البحػػػػػػػػث الصػػػػػػػػكتي أثقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الثانيػػػػػػػػة،
 .بصكرتيفالمعجمية لمكممة التي قرئت 

كشيبة، بخبلؼ عنيما، كأبك بكر عف عاصـ بخبلؼ عنو  قرأىا نافع، كأبك جعفر،. (39)( كٌداى )قكلو تعالى   -
كغٌمط ابف مجاىد قراءة ضـ  الكاك الكاردة عف  . بالضـ، كباقي القراء بفتح الكاك كىك مخفؼ في فاء االسـ

 .(41)لحـر ك طمحة مثؿ أىؿ ا ك األعمش، كما قرأ  الحسف،.(40)نافع
ٌدا:)قاؿ مفسرا. بدأنا االحتجاج الختبلؼ القراءتيف مف تفسير أبي عبيدة ىك  صنـ لحي مف أحياء العرب،( كي

ك قاؿ أبك الحسف فيما تركيو كتب .(43)ك أ شار أبك حياف إلى تسميات أخرل كردت في مدلكلو . (42)لقبيمة كمب
ٌدا)ك نطقو إنو ا سـ لصنـ،: المغة عنو  .)44)وليجة في( كى

، كرأل األزىرم أف اختبلؼ حركة الفاء في المفظة عبلمة عمى  التبايف الداللي، ٌٌ ٌد كىك قراءة الجميكر،  فالكى
كتابعو ابف (45)كىك اسـ حدث فيو تشاكؿ صكتي، أك مصدر يعني المحبة أيدغمت التاء في الداؿ،:أصميا الكتد

ٌٌ اسـ عمـ لصنـ مشيكر،:فقاؿ  خالكيو في شرحو، ٌد  .(46)معركؼ  ك الكى

فتح الكاك فيو لغة ألىؿ  ،(47)عند الفارسي، ك بعض البصرييف اسـ نيطؽ عمى ليجتيف عربيتيف ( كٌداٌ )ككممة 
 . (48)قيؿ ىي لقبائؿ البدك، تميـ كبعض قيس . المدينة، ك ضميا لغة لغيرىـ

ٌدا، كمجيئ" كٌدا"ك قد يككف  ٌدا ككي منكف، كقد صٌرؼ،  كمنكنا يقٌرب ىذا التكجيو، في والمفظ مصدرا مف كٌد يكٌد، كى
كقيؿ إنو ٌنكف مراعاة  .( 49)إنو عمـ أخرج مخرج النكرات باعتبارىا أصناما  ؿفخرج بياتيف العمتيف مف العممية، كقي

ك يمكف أف يككف صيٌرؼ . (50)لمفاصمة القرآنية التي ساىمت في إحداث انسجاـ صكتي، فشٌكؿ تناغما مكسيقيا 
ىذا العمـ إشارة إلى تطكر العربية التي كانت بعض الصيغ اإلعرابية متفقة في مرحمة، ك يمكف أف يككف مثؿ 

 .ضبط ألصؿ أكؿ مف أصكؿ العربية القديمة، فقد جاز صرفو رغـ امتناعو لعمتي الفعؿ ك العمـ
مف  -بداؿ الضمة فتحةإ–كالمبلحظ مف خبلؿ ىذه المتابعة التحميمية في ىذا األنمكذج أف التخفيؼ الفكنيمي 

خبلؿ القراءتيف قد بٌيف التحكؿ البنكم مف عمـ إلى مشتؽ، كفد أظير الكصؼ داللة أخرل  ليذا المفظ القرآني، 
 .فدؿ عمى الكتد كىك الركيزة  كىذا كصؼ مادم ،كما دؿ عمى شيء معنكم كىك المحبة
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 (:إعالؿ اليمزة)صائت طكيؿ -*
في رسميا أشكاال مختمفة، كفي الخط العربي اتخذت صكرة  تصكت مكجكد في المغات اإلنسانية، اتخذ اليمز

 .(51)خففت عمى لغة أىؿ الحجاز ااأللؼ مرة، كما اتخذت صكرة الكاك مرة أخرل، ك الياء مرة ثالثة، إذ
، (53)في سكرة المعارج (سىاؿ:)قكلو تعالى (52) كبإبداؿ اليمزة فتحة طكيمة، قرأ نافع، كابف عامر، كأبك جعفر

 :ككٌجو ىذا الفعؿ عمى ثبلثة أكجو
لى ىذا  ذىب سيبكيو -*  .(54)جائز أف يككف األلؼ بدال مف اليمزة، ك ىك نكع مف البدؿ المسمكع، كا 

 أف( سأؿ)، ك قياس تخفيؼ ىمز (55)ىي قراءة معظـ السبعة، ك لغتيـ في ىذه القراءة ىي الفاشية(سأؿ) ك
، ك نظير البدؿ السماعي فصيح الشعر، قاؿ حساف بف ثابت في ىجاء ىذيؿ (56)تؤدل بيف األلؼ ك اليمزة 

 :( 57)(بسيط)
 ضمٍت ىذيؿي بما سالٍت ك لـ تصبً *** سىالٍت ىذيؿي رسكؿى اًلمو فاحشةن               

نسبيا الزمخشرم .   (58)أنيا لغة، دكف أف يعزكىا لفصيؿ عربي بعينو[ ىػ1117ت ] كذكر شياب الديف 
 .(60)، كحاجو أبك حياف في ذلؾ، ك خٌطأه (59)لقريش

، ك بيئة قريش ىي (61)كالمعركؼ أف قبائؿ البدك العربية مشيكرة بالنبر، خبلفا لمحجازييف المياليف إلى  التسييؿ
نافع، كأبك : ييؿ المدنيافالكسط المتحضر، فبل غرابة أف تبدؿ اليمزة ألفا طمبا لميسر في النطؽ، ك قد قرأ بالتس

 . (62)جعفر
، فيككف ساؿ مف (63)ىما يتساكالف : أف تككف األلؼ منقمبة عف الكاك، حكاىا أبك عثماف المازني عف أبي زيد -*

ؿ، ك ىما يجرياف عمى معنى كاحد، منو سمت، سأؿ لغة في السؤاؿ، بمنزلة  .                             خفت أخاؼ:سىكى
 . الفارسي كحمؿ الكجو عميو وتككف األلؼ منقمبة عف ياء، ساؿ يسيؿ، بمنزلة كاؿ يكيؿ، رٌجح أف -*

 (ساؿ سٍيؿ:)كالترجيح معضد بقراءة ابف عباس في الشكاذ(64) (باع)مثؿ التي في ( ساؿ)فتككف األلؼ في 
قاؿ زيد بف . بعذاب في جينـ،أم مف جرياف الماء عمى معنى الخبر، ال عمى معنى االستفياـ، بيانو ساؿ كاد (65)

 (.67)كغيرهك قد ٌنبو عمى ىذا التكجيو الزجاج  ،(66)سيبلىناؾ كاد في جينـ يسمى : ثابت
 :الحذف-2

ال شؾ في أف الحذؼ في المغة العربية نكع مف تخفيؼ الثقؿ النطقي لمفظ، كيمحؽ الحذؼ الصكتي الكحدات 
الحذؼ بنية الكممة كيأتي لمقاصد لسانية أباف عف شركطيا الصكتية الصغرل، فيما يعرؼ بالتسكيف، كما يمحؽ 

ما سنمثؿ لو في أبنية فعمية حذؼ كىك المتقدمكف كالمتأخركف، كغايتو النزكع إلى تخفيؼ األداء كتسييؿ النطؽ، 
منيا صامت كرد في لفظ يحكم داللة كاضحة لمعنى القدرة المكصكلة بمفيـك الثقؿ، يجمعيا الفعؿ 

  .التخفيؼ الكظيفي حذؼ حرؼ في بنية ذاؾ الفعؿ، كما سنمثؿ مما كرد في  سكرة الكيؼ فقابؿ".استطاع"
 –عمييػما السبلـ  – قصة مكسى مع الخضر عمى ركائع مف القصص القرآني، منيا سكرة الكيؼلقد اشتممت 

إف فعميف مف ، غير (86)كتكارد في تمؾ المحاكرات استخداـ فعؿ االستطاعة خمس مرات. كقصة يأجكج ك مأجكج
 .بمطائؼ داللية معجزة  كقد كاف استعماؿ الفعميف مخففيف مكحييف ثبلثة جاءا مخففيف،

    :التخفيؼ في بنية الفعؿ المضارع في السفر األكؿ-*

طمب مف أحد األنبياء يقاؿ إف اسمو الخضر  أخبر اهلل تعالى   -عميو السبلـ  –ذكر النص القرآني أف مكسى 
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َناُه رَْحَمًة ِمْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما: ) عنو بقكلو الخضر منو  فقبؿ.المصاحبة في سفرية  ( َعْبًدا مِّْن ِعَباِدنَا آتَ ي ْ
قبؿ مكسى كسار مع الخضر في رحمة .ما يحدثو كأف ال يسألو عغريبا عمى أم شيء يراه  ال يعترضأ شريطة

 .بحرية عجيبة
الذكر  اخضر بثبلثة خكارؽ مخالفة في الظاىر لسنف الككف، فاىتزت ليا نفسية مكسى، فٌصميقاـ ال  :في الرحمة

 :الحكيـ، كرتبيا
 خرؽ الخضر السفينة  -
  اكقتؿ غبلم -
 ا لمف رفض االحتفاء بيماكأقاـ جدار -

بو، حتى إذا  بكعده كالتزاموكالخضر يذٌكره ، الخضر صنيع فكاف عدـ تقبمو –عميو السبلـ -مكسى  أما رٌد فعؿ
 .ضاقت نفسو بأسئمة رفيقو بعدماكصؿ إلى االستفسار الثالث كاألخير، قرر الخضر فراقو 

 ئؾى سأنبي  بينؾى يني كى بى  ذا فراؽي ىى  ): بمساف القرآف الكريـ كقبؿ افتراقيما قاؿ لو الخضر افترؽ مكسى كالخضر
 كختـ كما فعمو إال قصدا إلرادة إليية، : كبٌيف لو حقيقة األحداث الثبلثة (86) (را بٍ ميو صى عى  تستطعٍ  ا لـٍ كيؿ مى بتأٍ 

ٍَ ا لـ تسٍ مى  تأكيؿي  ذلؾى :) بقكلو خطابو   ( ابرى و صى عميٍ  طًع
مع العمـ أف المحاكرة لـ تكف . ىذا مختصر القصة. (07)

 .بالمساف العربي، كالتعميؿ أف الرجميف الصٌديقيف ىما مف بني إسرائيؿ
كقد صيغ مكتمبل، كفي اآلية في اآلية األكلى  (تستطعٍ )مبلحظة بنية الفعؿ  عمىصكتي مؤسس  تحميمنا

ٍَ )التاء،  المكالية جاء محذكؼ  ؟ كحذفت مف اآلية الثانية لماذا أثبتت التاء في اآلية األكلى :ىنا ؿ، كالسؤا(تٍسطًع

مشققة لمقمب مفسدة لمعقؿ، فعجز في الظاىر  أفعاؿ تبدكا منكرةشاىد مكسى عميو السبلـ مف الخضر ثبلثة  لقد
دراؾ كنييا، فأصابو غـٌ شديد كتحير تأكيؿ ىذه األحداث عف مكسى  عقؿ ت التاء مع اثبكاف إف ،نفسي ثقيؿ كا 

بعػدما ، ك (ؿ+ع+ت+ؼ+ت)تامة خماسيةفجاءت بنية الفعؿ  اآلية األكلى لتناسب ىذا الثقؿ النفسي الفعؿ في
رُّؼ ، حقيقة األحداث -السبلـ ماعميي-عٌمؿ الخضر لمكسى  الخضر، فزاؿ عرؼ مكسى كجو الصكاب في تىصى

 متخفيؼ النفسي، مناسبا ل(رباعي)ؿ  +ع+ؼ+ت :(  عطً سٍ تى )مف الفعؿ ىذا الثقؿ النفسي، فجاء حذؼ التاء 
 ..كمشاركا لو

 :التخفيؼ في بنية الفعؿ الماضي  في السفر الثاني-*
ما فى  )في الكيؼ  قاؿ تعالىالسفر الثاني يقص نبا ذم القرنييف كبنائو سٌدأ يحاصر بو قبيمتي يأجكج كمأجكج، 

قرأ جميكر القراء بحذؼ التاء تخفيفا عدا حمزة فثقؿ بتشديد . (07)( اقبى و نى كا لن اعن تطى ا اسٍ كمى  ركهن ظيً ين  كا أفٍ طاعن اسٍ 
 .(07)الطاء

 :حدثيف فمقد عٌبر القرآف الكريـ عف، صكتي عظيـفي ىذه اآلية إعجاز  
كذلؾ بحذؼ التاء مف  ،(ركهن ظيً ين  كا أفٍ طاعن ما اسٍ فى )عجز قـك يأجكج كمأجكج عف تسٌمؽ ىذا الجدار بقكلو تعالى  -

 (كاطاعن اسٍ ) الفعؿ
كذلؾ بإثبات التاء في ( اقبى و نى كا لن اعن تطى ا اسٍ كمى ) :بقكلوعجزىـ عف ىدـ الجدار كنقضو  إلى أشارك  -

 (.كااعن تطى اسٍ )الفعؿ
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كالمعنى الذم  إثباتو أمر مقصكد لحكمة باىرة يتفؽ مع السياؽ أك في القرآف الكريـ مف كممةصكت إف حذؼ 
نما كرد في سياؽ  (كاطاعن اسٍ ) التاء مف الفعؿ األكؿ فحذؼ، يقرره يتفؽ مع المعنى الذم تقرره لـ يكف اعتباطا كا 
  .جدار السد األممس كاتسٌمقأف ي اسطاع أفراد يأجكج كمأجكج أم ما.اآلية
بحذؼ صكت مف بنيتو مخففا  (كاطاعن اسٍ )الفعؿ السياؽ ب تسمؽ الجدار يحتاج إلى خفة كميارة جاء  بما أفك 

  ىدمو كنقضو أم ال يستطيعكف (اقبى و نى كا لن اعن تطى ما اسٍ فى ): ، صيغ الفعؿ مكتمبلالثاني لحدثكفي االشكمية، 
 .لصعكبة فعؿ اليدـ ك التحطيـ

آالت ثقيمة كما   إلىالميدمكف  حتاج ك ي ،ف فعؿ اليدـ كالنقض يحتاج إلى جيد كتحمؿ كمشقةإ كالحقيقة     
، يا اآليةتقرر  األثقاؿ المادية كالزمانية كالمكانية التيكانسجاما مع ىذه  ،عممية اليدـ كقت طكيؿ فييحتاجكف إلى 
بثقؿ ميمة التكسير كىي ميمة  (خمسة أحرؼ ) بنكم، ال ثقمو  متمبسا  (كا اعن تطى ما اسٍ فى )اآلية  جاء الفعؿ في

كىذا التبرير الصكتي يدرج في عمـ الصكت الداللي، حيث . الفعؿصيغة ـ ثقؿ دفناسب ثقؿ اليصعبة كخطيرة، 
 .يتصاقب المفظ بشبيو المعنى

 
 :خاتمػة

لف تككف خاتمة ىذا العمؿ تحصيبل جامعا لما بسطناه في العرض، كقد حممنا مكضكع التخفيؼ الصكتي 
كعبلقتو بالبنية شكبل كبالبنية الداللية مضمكنا، كتعميمنا أف ىذا العمؿ يحتاج إلى متابعة أكبر لتأسيس عمـ 

تمفة، كال بأس أف أبرز أىـ ما حٌصمناه األصكات الداللي كفؽ ما صدر في الكبلـ المعجز كمف خبلؿ قراءاتو المخ
 :  في ىذه المتابعة

إف التخفيػػػػػػػؼ الصػػػػػػػكتي فػػػػػػػي العربيػػػػػػػة ظػػػػػػػاىرة صػػػػػػػكتية متفػػػػػػػردة، كجػػػػػػػب دراسػػػػػػػتيا كفػػػػػػػؽ قكاعػػػػػػػد  المنػػػػػػػاىج   -*
المسػػػػانية الحديثػػػػة، إذ يقػػػػدـ المػػػػنيج الكصػػػػفي تقريػػػػرات عػػػػف التخػػػػالؼ فػػػػي المغػػػػة المنطكقػػػػة، نحػػػػك تقريػػػػرات عػػػػف 

ر المػػػػتكمـ العربػػػػي األنمػػػػكذج الػػػػذم ينػػػػزع إلػػػػى االقتصػػػػاد فػػػػي الجيػػػػد، كالميػػػػؿ إلػػػػى االنسػػػػجاـ الحركػػػػي، كعػػػػف دك 
 .التيسير في األداء، فكجب ربط الظاىرة بيذه العكامؿ المشفعة

 .تعبر ظاىرة التخفيؼ الصكتي الكظيفي عف تنكع في أداء المساف العربي -*
لمغكيػػػػػة مػػػػػف أجػػػػػؿ إقامػػػػػة مسػػػػػح لغػػػػػكم ال يمكػػػػػف إتمػػػػػاـ ىػػػػػذا الجيػػػػػد العممػػػػػي دكف االعتمػػػػػاد عمػػػػػى الػػػػػذخيرة ا -*

 .يختـ بمعجـ يفيرس تمؾ المفردات  التي حصؿ فييا ىذا اإلحبلؿ
إف المسػػػػػػاف العربػػػػػػي متميػػػػػػز بخػػػػػػكاص صػػػػػػكتية ثابتػػػػػػة، كقػػػػػػد مٌثػػػػػػؿ كحػػػػػػدة المتخػػػػػػاطبيف بػػػػػػو عبػػػػػػر  العصػػػػػػكر   -*

 .كالبيئات 
سػػػػانية خاصػػػػة فػػػػي تبػػػػيف لػػػػي أف تأسػػػػيس عمػػػػـ األصػػػػكات الػػػػداللي ميػػػػـ لمكشػػػػؼ عػػػػف كثيػػػػر مػػػػف الظػػػػكاىر الم -*

المجػػػػاؿ التكاصػػػػػمي، ك ميػػػػـ أكثػػػػػر فػػػػي إبػػػػػراز جكانػػػػب مػػػػػف اإلعجػػػػاز المسػػػػػاني الػػػػذم نبػػػػػأ بػػػػو الخطػػػػػاب القرآنػػػػػي، 
 .ذك طبيعة إليامية -عمـ األصكات الداللي -مما عزز في نفسي القكؿ بأف ىذا العمـ 
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