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 الزمن يف الفعل التغري املقطعي لتصريفات
 دادـإع

 دعاء علي عبداهلل الشمراني
 فرع الكامل –كلية العلوم واآلداب يف جامعة جدة 

 8181/  81/  1:  قبول النشر      81/9/8181:  البحثاستالم 
                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : صستخلالم
 التغيرات المقطعية التي يتعرض لها الفعل العربي حال تصريفهيتناول هذا البحث 

من وجهة نظر حديثة  لمضارع إلى األمروتحويله من الماضي إلى المضارع، ومن ا
الحديث لمقاطع الكلمة، والذي جاء ( الثنائي)وعلى أساس منهج التحليل الفونولوجي 

 .مقابًلا للمنهج التقليدي القائم على مبدأ الصامت والحركة
العربي من خًلل تتبع أحوال إلى كشف وتحليل التغيرات المقطعية للفعل يهدف و

لفة، وبيان مستوى الثبات والتغير قبل التصريف وبعده، ومن ثَمَّ المخت تصريف أزمنته
محاولة التوصل إلى طبيعة العًلقة بين التغيرات الصرفية والتغيرات المقطعية، وبيان 

 .أيهما التابع وأيهما المتبوع؟
أن التغيرات المقطعية التي يتعرض لها  موعة من النتائج أهمهامج إلى البحث وخلص

ناء تصاريفه ال تخضع لقوانين فونولوجية، وإنما هي نتيجة للتغيرات الفعل في أث
ا من  الصرفية التي أثبتها المنهج التراثي من قبل، فهي تابعة ال متبوعة، كما أن كثيرا

 .التغيرات الصرفية ال يكشفها التحليل المقطعي وال تقع ضمن دائرته
 .، بادئة ، نواة ، قافية ، خاتمة، تحليل ثنائي صائت ، صامت :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

This Study investigates the changes of syllable which resulted from 

the conjugation of Arabic verb from the contemporary viewpoint 

according to the phonological analysis method which, unlike the 

traditional method for phonological analysis, analyzes the syllable 

into two components.  

The study aims at analyzing the syllable structure to discover the 

changes of the syllables caused by the verb conjugation. It aims at 

identifying the relation between the phonological and 

morphological changes and determining which one is following the 

other. 
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It has concluded that the syllable changes in Arabic because of the 

morphological changes has not its own phonological rules, rather 

they follow the morphological changes. i.e. the phonological 

changes follow the morphological ones. In addition, It has 

concluded that the phonological analysis does not differentiate 

between many different morphological changes. 

 : مقدمة
ا من النظام اللغوي في كثير من اللغات اإلنسانية، التي تكاد تتفق  يعد نظام الزمن جزءا
ا أساسياا في أبنية الكلمات المختلفة، ومن أهم ما  في الداللة على الزمن بوصفه عنصرا

    8.الفعل الذي يحمل داللة الزمان في أبنيته وصيغه وقوالبه المختلفة يدل عليه هو
ا في ذلك بين هذه اللغات، فالفعل فيها يدل باشتقاقه على الحدث،  وليست العربية بدعا
: ويدل بصيغته على الزمن، ومن هنا نجد أن سيبويه ال يفصل بين الفعل وزمنه،  يقول

أحداث األسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وأما الفعل فأمثلة أُخذت من لفظ "
ماٍض وحاضر : ، وهو بهذا يدل على أقسام الفعل باعتبار الزمن"وما هو كائن لم ينقطع

ما بناء ما لم يقع فأما بناء ما مضى فذهب وسمع وُمكث وُحمد، وأ: "ومستقبل، وأردف
ااذهب واقتل واضرب، ومخب: افإنه قولك آمرا  هب ويضرب ويُقتل ويُضرب، يقتل ويذ: را

"وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت
8. 

وحين نظر النحاة األوائل إلى معنى الزمن في اللغة العربية كان من السهل عليهم أن 
يحددوا الزمن اللغوي من أول وهلة، فقسَّموا األفعال إلى ماٍض ومضارع وأمر، وعليه 

رفياا وزمناا نحوياا، فالصرفي هو ما دلت عليه صيغة زمناا ص: فإن للفعل العربي زمنين
الفعل مفردة خارج السياق، في حين أن النحوي هو وظيفة يؤديها الفعل وغيره من أقسام 

    .الكلم في السياق
وألن حدود هذه الدراسة ال تخرج عن المستوى الصرفي لألفعال فإننا سنقتصر في هذا 

مقطعياا من حيث كونها دالة على معناها الزمني البحث على دراسة الصيغة الفعلية 
؛ بغية الوصول إلى التغيرات (الماضي والمضارع واألمر)الصرفي في أنماطها الثًلث 

 .المقطعية التي تحدثها التحوالت الزمنية بين الصيغ الفعلية الثًلث
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 الصيغ الزمنية للفعل في العربية(: 1)الرسم 
 :التحليل المقطعي الثنائي ومفهوم المقطع/ أوًل 

لمقطع تتبناها نظريات عدة، لكل واحدة منها تصوٌر  لهذا فرضية وجود تركيب داخلي ل
يقوم على فرضية أحادية تكوين المقطع فإن هذا   التركيب؛ وإذا كان المنهج السابق

المنهج يرفض أن يكون المقطع كتلة واحدة ال يمكن أن تنفصل أجزاؤه، بل يرى أن 
 المقطع يحمل مجموعة متعددة من المكونات الداخلية،

المقطع في النظريات التي تتبنى فرضية التكوين الداخلي للمقطع  مجموعة من يمثل و
، تتابع الصوامت والحركات على مستوى تصاعدي في ترتيب ثابت ال يقبل التغيير

 :وترتيب العناصر يكون على النحو التالي
هي العنصر األول في البنية المقطعية، وهي في العربية ال : Onsetالبادئة  -1

 (. O/ ب ) صامتاا، ويرمز لها بــ   تكون إال
هي موضع الحركة في المقطع والعنصر اإللزامي له،  : Nucleusالنواة  -2

وسميت بذلك ألنها ال تأتي إال وسطاا، وكونها الجزء البارز الذي يمثل قمة المقطع 
ا، ويرمز لها بـ   (. N/ ن ) ويحتكر النبر ألنه األعلى إسماعا

لصامت الذي ينتهي المقطع من خًلله، ورمزها هي موضع ا :Codaالخاتمة  - 
 (. C/ خ ) 
ق ) هي مجموع النواة والخاتمة في المقطع الواحد، ورمزها : Rhymeالقافية  -4
 /R .) 

البادئة والخاتمة تابعان يقعان موقع الهامش أو الحاشية في المقطع، ويمكن أن يمثل كل 
   ( ). صوتاا مقطعياامنهما بصوت غير مقطعي، أما النواة فًلبد أن تكون 

ولتعيين حدود المقاطع التي تتكون منها الكلمات في اللغة يجب أن نتبع القواعد 
    ( ):والخطوات بالترتيب التالي

 الصيغ الفعلية

               
 األمر                     المضارع                      الماضي                          
 ونحوها( اِفعل  )صيغة              ونحوها   ( فَعلُ ي)صيغة    ونحوها     ( فََعلَ )صيغة      
 للداللة على الحال أو االستقبالللداللة على الحال أو االستقبال       لمضي      للداللة على ا 

 الصيغ الزمنية للفعل في العربية(: 1)الرسم 
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ألنها الجزء األساسي من المقطع وتمثل القمة فيه، وكما هو معلوم : تعيين النواة -1
بموجب هذه القاعدة يتم أن عدد المقاطع في أي لفظ يجب أن يطابق عدد القمم فيه، و

 .وضع الصوائت الموجودة في الكلمة في موضع نواة المقاطع التي تتكون منها

الجزء )فبعد تعيين نواة المقطع تأتي مرحلة تعيين البادئة : تعيين البادئة -2
لكل مقطع، وبموجب هذه القاعدة يتم وضع الصامت الذي يسبق النواة في ( االستهًللي

 .موضع البادئة

وهذه القاعدة تعالج الصوامت المتبقية بعد تعيين النواة والبادئة، : الخاتمة تعيين -3
 .فإن بقي صامت بعد النواة فيجب حينئٍذ تعيينه خاتمة للمقطع

وقد ذهب أصحاب هذا المنهج إلى أن عناصر التكوين تقع في بنية تصاعدية على ترتيب 
ف عليه أصحابه في تمثيل ثابت ال يقبل التغيير، يوضحه الرسم التالي الذي تعار

 :المقاطع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املقطع                                    
                                                               Syllable 

 
 

 القافية                البادئة                                            
                        Onset                             Rhyme 

  
 الخاتمة             النواة                                             

                                                                        Nucleus          Coda 

                                          
 

 2ح                 ص                      1ص                                               
 

               
 توزيع المكونات الداخلية على المقطع(: 2)الرسم                   
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، (8ص)الرموز أدنى الرسم السابق يمثل أولها الصامت الذي يبتدئ به المقطع وهو 
(  ص)ويمثل الصوت األخير ، (ح)ويمثل ثانيها الحركة التي تقع نواة للمقطع وهو 

والقافية كما يظهر في  ،الصامت الذي يختتم به المقطع ويقع تالياا لموضع النواة ويغلق به
 .الرسم عنصر تندرج تحته النواة والخاتمة

تمثل أول عناصر المقطع الذي يتحقق بوجود الصامت، كما  Onsetكما يظهر أن البادئة 
والصامت الذي  Nucleusثاني العناصر وتندرج تحته النواة  Rhymeتمثل القافية 

را البادئة والنواة الحد األدنى من المقاطع الذي ال ، ويمثل عنص Codaيغلق به المقطع 
 .يقوم بدونهما

 :ولقد بُنيت فكرة ثنائية التركيب المقطعي في هذا المنهج من خًلل
ثنائية عنصري البادئة والقافية، ولذلك جعل أصحاب النظرية موضع النواة في  -8

علق بعضها ببعض بنية المقطع غير مستقل عن موضع القافية، حتى تكون المواضع المت
 .البادئة والقافية: إلنشاء المقطع متمثلة في عنصرين ال ثالث لهما، وهما

ولكن يكتفي أصحاب هذا المنهج في رسومهم للمقاطع بالبادئة والنواة؛ ألنهما تمثًلن 
أصغر بنية للمقطع الصوتي، وال يرمزون إلى القافية إال في حالة ارتباط أحد صوامت 

 .الكلمة بموضعها
ثنائية وحدة القافية، فهي األخرى بنية ثنائية كبنية المقطع؛ إذ يتحد في داخلها   -8

 .عنصري النواة والصامت بعدها: عنصران مقطعيان ال غير، وهما
الثنائية في اتساع كل عنصر من عناصر المقطع بأن يلحق به صوتان، كما في  - 

، فكذلك يمكن أن تتفرع (االنواة والصامت بعده)وحدة القافية التي تفرعت إلى موضعين 
النواة إلى موضعين حركيين، لتُلحق بهما الحركة الطويلة، أو تتفرع البادئة إلى صوتين 
 -لينشأ مقطع أوله صامتان متتابعان دون أن تفصلهما حركة، كما في اللغات الهندو

 .أوروبية

ل من الماضي إلى المضارع /ثانيًا  :التغيرات المقطعية للتحوُّ
المضارع المجرد والمزيد في العربية بالقياس على صيغ الماضي عن طريق  تبنى صيغ

اإللصاق، القائم على مبدأ إضافة كمية من العناصر والمكونات الصوتية إلى الوحدة 
اللغوية، وهي في بناء المضارع تكون بزيادة دالّة المضارع المكونة من أحد الصوامت 

، متبوعة (أنيتُ : )وهي ما يجمله النحاة في قولهم( الياء والتاء واأللف والنون:)التالية 
بفتحة قصيرة في المضارع المجرد والمزيد بحرفين والمزيد بثًلثة أحرف، وضمة 

وحرف المضارعة مضموٌم : "قصيرة في المزيد بحرف، جاء عن الرضي االستراباذي
زع من ، كما تلحق عًلمة اإلعراب الم الفعل فتنت "في الرباعي مفتوح فيما سواه

ا لحالة الفاعل المفرد  ا أو طويًلا تبعا الماضي فتحة البناء، وهي إما أن تكون صائتاا قصيرا
 –أو الجمع ، المؤنث أو المذكر، وسيظهر تفصيل ذلك مقطعياا من خًلل هذا البحث

 .-بحول هللا
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ونتيجة لذلك فإن بنية الفعل المضارع تتعرض مكوناتها الداخلية لمجموعة من التغيرات 
المقطعية تختلف عما كانت عليه بنية الفعل في الماضي، سواء أمجردة كانت أم مزيدة، 

 .وهذه التغيرات ما جاءت إال نتيجة انتقال الصيغة إلى المضارع
ا يقيس من خًلله التغيرات التي طرأت عليه  وسيتخذ هذا الفصل الفعل الماضي نموذجا

ا بعد تحويله إلى المضارع، وطبيعة هذا التغيير  ومواضعه، ثم يتخذ من المضارع أيضا
ا وأصًلا يقيس عليه تغيرات فعل األمر وطبيعتها ومواضعها  .نموذجا

ل الماضي المجرد إلى المضارع -8  :تحوُّ
انطًلقاا من صيغة الماضي المجردة التي تشمل ثًلثة أبنية أو كما يسميها علماء الصرف 

ها المضارع إلى ستة أبواب ضبَط والتي يتفرع من( فِعلَ  –فُعَل  –فَعَل )أبواب وهي
الصرفيون أبنية الفعل الثًلثي من حيث الصيغة؛ إذ لم يكتفوا بالنظر في أبنية الماضي، 
بل قابلوا كل وزن من أوزان الماضي بما يرد منه في المضارع، والغرض هو ضبط 

 :العين في الصيغتين اتفاقاا أو اختًلفاا، وكانت على هذه األبواب
 
 

 _    ___فَعَل    -
 

 

 

 ________  فِعَل    -

 

 

 ________  فُعَل    -

 

 
 

وهذا الضبط لعين المضارع وفق نطق العرب هو تغيير ال يكشفه التحليل المقطعي؛ إذ ال 
ا من التغيير الصرفي، فكما أن للماضي المجرد  ا من التغيير الصوتي وإنما جزءا يعد جزءا

دة وهي ثًلثة مقاطع قصيرة تحتوي على بادئة صورة مقطعية واح( وفُعلَ  -وفِعل -فَعلَ )
صورة مقطعية ( ويفُعلُ  -ويفِعلُ  -يفَعلُ )وقافية مشتملة على نواة فقط، وكذلك لمضارعها 

تجريدية مقطعية واحدة مكونة من ثًلثة مقاطع األول متوسط مغلق تام المكونات 
 .الداخلية، والثاني والثالث مقطعان قصيران 

( _َ_ ، أ _َ_ ، ن _َ_ ، ي _َ_ ت ) وهي أحد المقاطع  التالية  وإضافة دالة المضارع
 :تعطينا الصيغة التالية( كتبَ )من نحو( فعلَ )وعًلمة اإلعراب على المجرد الثًلثي 
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بادئة وقافية مشتملة )هذه الصيغة كما يظهر لنا متكونة من أربعة مقاطع قصيرة متساوية 
كما أوضحنا ذلك في  -هي صيغة مستحيلة في العربية في كلمة واحدة، و( على نواة فقط
، مما ينتج عنه إسقاط فتحة الفاء، والتي تمثل النواة األولى من الفعل الفصل األول

المجرد، وتنتقل الفاء من كونها بادئة لمقطع مستقل إلى خاتمة للمقطع الذي قبلها، وتشكل 
وتسكن ما بعد : "ن يعيش قولهمع نواة حرف المضارعة قافية للمقطع األول، جاء الب

ا وإنما سكن لئًل تتوالى في الكلمة أربع متحركات ... حرف المضارعة منه في الثًلثي أبدا
 :، وسيتضح ذلك من خًلل الرسم1"لوازم وذلك معدوم في كًلمهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R       O         R        O       R     O         R    O 
 

N                    N              N                N 
 
 

 _  ل    _           ع     _         ف             _    ي      

 
 الصورة الممتنعة للفعل بعد إضافة مقطع المضارعة(: 3)الرسم 

R        O               R   O        R    O 
N                        C           N                N 

 
 
 

 _  ل    _          ف    ع    _      ي     

 

 
 (يفعل  )البنية المقطعية للمضارع الثالثي المجرد ( : 4)الرسم 
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لَلَ )هذا فيما يخص الثًلثي، أما ماضي الرباعي المجرد  فعند تحوله إلى المضارع ( فع 
ى مكونات مقاطعه كما هي عليه في الماضي، لكن تحدث تغيرات داخل بنية الكلمة تبق

 :نفسها وهذا إثر تحولها من صيغة إلى صيغة، وتتمثل في
ل الفتحة الواقعة بعد عين الفعل إلى كسرة،  :تحول جنس نواة عين الفعل -8 تحوَّ

، فالتحول من  (نطقي)وهذا ال نستطيع أن نقول عنه أنه تغير مقطعي، بل تغير صوتي 
 .الفتحة إلى الكسرة أو إلى الضمة هي تغيرات تفرضها قوالب اللغة وصيغها

من  :تغير جنس نواة الالم وحالتها من الثبات إل التبادل بين الحركات الثالث -8
المعلوم أن فتحة الم الماضي هي جزء من بناء الفعل، وقد أثبت ذلك البحث في الفصل 

ن الماضي يستلزم استبدال حركة اإلعراب بحركة البناء، السابق، لكن صوغ المضارع م
 .طبقاا لقوالب اللغة وصيغها التي وردت عن العرب

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ل الماضي المزيد إلى المضارع -2     :تحوُّ

وذلك بزيادة عًلمة المضارع ( أف َعلَ )وعند اإلتيان بالمضارع من بناء الماضي المزيد 
ن الفعل إلى كسرة، وحذف فتحة الم الفعل نحصل على وتحويل الفتحة الواقعة بعد عي

 :الصيغة التالية 
 
 
 

  
 
 
 

لها من هذه الصيغة  هذه الصيغة ذات األربعة مقاطع طرأ على بنيتها تغيٌر مقطعي حوَّ
وذلك بحذف بادئة المقطع الثاني ( يُف ِعلُ )إلى صيغة ( يؤفِعلُ )وهي ( االفتراضية)األساسية

R     O                     R      O         R     O         R    O 
                     
                     N             N    C             N               N  

             
 

 _  ل             _  ع       ل    _     ف  _        ي                   

 (ي َفعلِل  )لمضارع الرباعي المجرد البنية المقطعية ل(: 5)الرسم 

R      O                  R      O         R    O        R   O 
                     
                      N          N    C            N             N  

             
             
 _  ل           _  ع    ف     _     ء   _      ي                   

 
 (أفَعلَ )الصورة االفتراضية لبناء المضارع من الماضي (: 6)الرسم 



 م8102   ديسمبر(    4) العدد                                        مـــــــدادالمجلة العربية 

 

 

02 

مما نتج عنه تقليص عدد المقاطع من أربعة إلى ( المزيدة وحركتهاهمزة التعدية )ونواته
ثًلثة، وتحويل المقطع األول القصير إلى متوسط مغلق؛ وذلك النتقال فاء الفعل في 

 :المقطع الثاني إلى المقطع األول لتشكِّل خاتمة له، كما يظهر من خًلل الترسيم التالي
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

ا ما كان إال للتخفيف، وهو ناتج من توالي الهمزتين مع وحذف همزة التعدية مع نواته
ل  +    _ِ_ع   +  ف    _َ_ء   +  _ُ_  ء  {في  -فيما يراه الصرفيون –المتكلم المفرد 

ا  } _ُ_ كما  –ليحمل بعد ذلك على بقية الضمائر األخرى، مع أن القياس فيها قلبها واوا
ضارع جعل العرب يعتمدون التخفيف البليغ إال أن كثرة استعمال الم -يقول االستراباذي

   9. وإن كان على خًلف القياس
 :وتوزيع المكونات الداخلية على مقاطع الصيغة ما يلي

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

R         O                R     O         R    O   
                                                                                                                     

N                         C              N              N     
 

 
 _  ل             _  ف      ع    _            ي     

 
      

 (أ فِعل  )البنية المقطعية للمضارع الثالثي المزيد ( : 8)الرسم 

 _ُ_ل      _  ف       ع (   _َ_ ء )ُ__         ي 
 

                             
 
 

 _  ل  _      ف     ع   _    ي  
 

 (أفعلَ )ضارع من إجراءات التغيير المقطعي لبناء الم(: 7)الرسم 
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كما أسميناهما في –وعند بناء المضارع من الصيغتين المزيدتين والممطولتين مقطعياا 
في بنية الفعلين بعد زيادة حرف  لم يحدث أي تغيير مقطعي( فعَّل وفاَعلَ ) -الفصل األول

المضارعة، وإنما تغير جنس حركة العين من الفتح إلى الكسر، ولم تتأثر مكونات 
على ثًلثة مقاطع األول منها تام المكونات الداخلية ( فعَّل)مقاطعهما؛ إذ تحتوي صيغة 

افية مشتملة بادئة وق)والمقطعين األخيرين من النمط القصير المفتوح( بادئة وقافية تامة)
ا األول منها طويل ( فاَعلَ )، وتحتوي (على نواة فحسب على ثًلثة مقاطع أيضا

والمقطعين األخيرين من النمط القصير المفتوح (  81مورا8بادئة ونواة تساوي )مفتوح
، وبقيتا كما هما في المضارع بعد زيادة مقطع دالة المضارع (بادئة وقافية بنواة فقط)

 .   إلى كسرةوتحويل فتحة العين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R      O                    R      O          R    O           R     O 
                     
                      N            N    C             N                  N  

             
            
 _  ل                _  ع       ع    _      ف  _       ي                   

 
ل  )البنية المقطعية للمضارع الثالثي المزيد (: 9)الرسم   (ي َفعِّ

R     O               R       O           R    O        R   O 
                
                N                N                 N               N 

         
         
 _  ل           _  ع    _         _     ف  _         ي            

 
 (يفاِعل  )البنية المقطعية للمضارع الثالثي المزيد (: 11)الرسم 
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فعند ( وتفعلَلَ  -وتفاعلَ  -تفعَّلَ )وكذلك األمر بالنسبة لصيغ األفعال المزيدة المبدوءة بالتاء 
بناء المضارع منها لم تتأثر مكونات مقاطعها الداخلية  ولم يصبها أي تغيير يُذكر على 

تغيير مجموع زيادة المستوى المقطعي بعد زيادة حرف المضارعة، معنى ذلك أن ال
حرف المضارعة، وتغير جنس الصائت في عين الفعل، مما يجعله خارج دائرة التغيير 

 . المقطعي
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –واستفعَل  –وافتعَل  –انفعَل )أما األفعال المزيدة والمبدوءة بهمزة الوصل وهي
 

R    O       R     O        R           O          R    O        R   O   
       
      N               N                 N      C             N             N  

 
 

 _  ل   _          ع       ع    _       ف     _          ت    _        ي    

 
 

ل  )ية المقطعية للمضارع المزيد البن(: 11)الرسم   (يتفعَّ

R    O       R   O        R        O            R     O       R     O 
       
      N            N                 N                    N                N  

 
 

 _  ل         _     ع     _         _     ف    _         ت   _        ي   

 
 

 (يَتفاَعل  )البنية المقطعية للمضارع المزيد (: 12)الرسم 

R     O       R    O         R       O          R     O         R    O 
        
       N              N              N      C             N                 N 

 
 

 _  ل    _           ع        ل    _      ف  _            ت  _         ي          

 
 (يتَفْعلَل  )البنية المقطعية للمضارع المزيد (: 13)الرسم 



 دعاء علي عبدهللا الشمراني
 

 

01 

َعَل  لَ  –وافعو  فعند بنائها للمضارع نحذف ( وافعللَّ  -وافعنللَ  -وافعالَّ  -وافعلَّ  -وافعوَّ
ا لها،  المقطع األول القصير والذي يتكون من همزة الوصل وكسرتها التي جاءت تبعا
ا آخر والذي يتكون هو كذلك من حرف المضارعة مع حركته،  ا قصيرا ونضيف مقطعا

ا في هذه األفعال عند بنائها للم ضارع؛ ألن ولذلك فإن البناء المقطعي العام لم يتغير أيضا
حذف المقطع األول قد ُعوَّض بإضافة مقطع آخر يحمل نفس المكونات الداخلية من بادئة 

 .وقافية مشتملة على نواة فقط
 
   
 
 
 
 

ويرجع السبب في حذف مقطع همزة الوصل إلى أنها ما زادت إال لغرض صوتي بحت، 
لغرض داللي كما هو وهو للتوصل للنطق بالساكن وهو الفاء بعدها، ولم تكن زيادتها 

معروف في الزيادات الصرفية، فحذفها لم يؤثر على داللة الفعل ال من قريب وال من 
 .بعيد

 
 
 
 

 

فمن هنا نلحظ أن جميع صيغ الماضي المزيدة المبدوءة بهمزة الوصل تتساوى مقطعياا 
 : يظهر في الجدول التالي مع صيغ المضارع منها، كما( في البنية العميقة)

 صيغ الماضي والمضارع المتساوية مقطعيًا: جدول
 بنيتهما المقطعية صيغ الماضي والمضارع المتساوية

 .بادئة وقافية بنواة وخاتمة: 8المقطع ينفِعلُ = انفعَل 
 .بادئة وقافية بنواة فقط:  ،  ،8المقطع

 .اتمةبادئة وقافية بنواة وخ: 8المقطع يفتِعلُ = افتعَل 
 .بادئة وقافية بنواة فقط:  ،  ،8المقطع

 .بادئة وقافية بنواة وخاتمة: 8، 8المقطع يستفِعلُ = استفعَل 
 .بادئة وقافية بنواة فقط:  ،  المقطع

 .بادئة وقافية بنواة وخاتمة: 8، 8المقطع يفعوِعلُ = افعوعَل 

                         
 استبدال مقطع حرف المضارعة                           

 (_   ي ) ته يفعلُّ            مع حرك-يفتعل   -ينفعل  )
ل                               -يفعوعل  -يستفعل    يفعوِّ

                     (يفعلِّل  -يفعنلِل  -يفعالُّ  
                                                          
 -افتعلَ -انفعلَ )        بمقطع همزة الوصل                                                                 

 افعلَّ 
لَ -افعوَعلَ -استفعلَ  (           _ِ_ ء ) وكسرتها                                                      افعوَّ

 (افعلَّلَ -افعنلَلَ -افعالَّ                                                                                           

 المزيدة المبدوءة بهمزة الوصل االستبدال المقطعي في بناء المضارع من األفعال(: 14)الرسم 
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 .بادئة وقافية بنواة فقط:  ،  المقطع

َل  لُ = افعوَّ  .بادئة وقافية بنواة وخاتمة: 8، 8لمقطعا يفعوِّ
 .بادئة وقافية بنواة فقط:  ،  المقطع

 .بادئة وقافية بنواة وخاتمة: 8، 8المقطع يفَعل  = افعلَّ 
 .بادئة وقافية بنواة فقط:  المقطع

 .بادئة وقافية بنواة وخاتمة: 8، 8المقطع يفعال  = افعالَّ 
 .بادئة وقافية بنواة فقط:  المقطع

 .بادئة وقافية بنواة وخاتمة: 8، 8المقطع يفعنلِلُ = افعنلََل 
 .بادئة وقافية بنواة فقط:  ،  المقطع

 .بادئة وقافية بنواة وخاتمة:  ، 8المقطع يفعلِل  = افعلَلَّ 
 .بادئة وقافية بنواة فقط:  ، 8المقطع

 :فسير بعض الظواهر الفونولوجية في بعض صيغ المضارعت -3

العربية تكره توالي المقاطع المتماثلة وتلجأ إلى حذف أحدها، فكيف إذا كانت  
السبيل إذا توالت المقاطع وتماثلت األصوات، كما في صيغ المضارع الثًلثة المزيدة 

لَ )والمبدوء بالتاء  لُ )والمسبوقة بتاء المضارع ( وتفعلل -وتفاعلَ  -تفعَّ  -وتتفاعلُ  -تتفعَّ
 ؟(وتتفعلَلُ 

م أن التضعيف يثقل على ألسنتهم، وأن اختًلف الحروف أخف اعل:" قال سيبويه 
لذلك تعمد العربية إلى التخلص من ذلك عن   88"عليهم من أن يكون من موضع واحد

( الترخيم)طريق حذف أحد المقطعين المتماثلين، وقد سمَّى برجستراسر هذا الحذف 
عين متتاليين أولهما ومن الترخيم ما هو جنس من التخالف، وهو حذف أحد مقط: " يقول

  88("تتذكرون)بدل ( تََذكرون)حرفان مثًلن أو شبهان، نحو 
 
 

 

 
 
 
 
ُل اْلَماَلئَِكةُ ﴿ : وقد شاع هذا الحذف في القرآن الكريم، ومما ورد فيه قوله تعالى    8﴾ تَنَزَّ

ُل ، ت : واألصل  تََكادُ ﴿ : ، وقوله تعالى_ُ_ ل / _َ_ ز / ز _َ_ ن / _َ_ ت / _َ_ تتنزَّ
 ._ُ_ ز / _ ََ _ي / ي _َ_ م / _َ_ ت / _َ_تتميَُّز، ت : واألصل   8﴾ اْلَغْيظِ  تََميَُّز ِمنَ 

ا،  وكلما ازداد عدد المقاطع في الكلمة كان الهروب من تتابع المقاطع القصيرة أشد إلحاحا
َعُل إلى يت فَ ( يَتَفعَّلُ )؛ إذ تطورت الصيغتان من (تفعَّل وتفاَعلَ )وهذا ما يحدث في مضارع 
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يفَّاعُل، وتكاد تختفي الصيغتان  إلى يت فاَعل ثم( يتَفاَعلُ )ذلك ثم            يف َعل  ، وك
 . 8األصليتان من االستعمال في لغة التخاطب اليومية

وقد تمَّ ذلك عن طريق اختزال عدد المقاطع في الصيغة بإسقاط نواة المقطع الثاني، 
طع األول، ويتحول بذلك المقطع من قصير إلى متوسط فتنتقل حينئٍذ بادئته إلى خاتمة للمق

 .مغلق تام المكونات الداخلية، وهذه هي المرحلة األولى من مراحل التطور
أما المرحلة الثانية هي مرحلة المماثلة الكلية عن طريق مماثلة التاء لما بعدها إذا  

طوات تطورهما تأخذ يتطيَُّر و يتطايُر وخ: كانت مقاربة لفاء الفعل في المخرج، نحو
 :الطريق التالي

 _ُ_             ر / _ََ _ي / ي_َ_ ط / ت_َ_ ي  _ُ_       ر / _َ_ي/ ي_َ_ ط / _َ_ت / _َ_ ي 
 _ُ_ر / _َ_ي / ي_َ_ ط / ط _َ_ ي 
                _ُ_ر / _َ_ي / _َ_ _َ_ط / ت_َ_ ي  _ُ_        ر / _َ_ي / _ _َ__َط / _َ_ت / _َ_ي 
 _ُ_               ر / _َ_ي / _َ_ _َ_ط / ط_ _َي    

وقد شاع ذلك في العربية الفصحى، فجمعت بين الصيغتين قبل التطور وبعده، ومن ذلك 
، وفي  8﴾ أَْو يَْخَشى   لََّعلَّهُ يَتََذكَّرُ  لَّيِّنًا فَقُوَل لَهُ قَْوًل ﴿ : آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى

، أما في   8﴾ َوَما يَذَّكَُّر إِلَّ أُولُو اأْلَْلبَابِ ﴿ : في قوله تعالى( يذَّكَّرُ )جاء ( يتَّذكَّر)مقابل 
ا في  اللهجات العربية واللغة العامية فنستطيع القول بانقراض الصيغتين األصليتين تماما

 .  لغة التخاطب اليومية
همزتان في  وعند بناء المضارع من الماضي المهموز وإسناده إلى همزة المتكلم تلتقي

،األولى همزة المضارعة وهي التي تمثل موضع (أَأ ُمُر ) نحو ( أول المقطع)أوله 
( الخاتمة)البادئة، والثانية همزة فاء الفعل الساكنة، وتلجأ العربية إلى حذف الهمزة الثانية 

والتعويض عنها بمطل حركة النواة التي تسبقها طلباا للخفة وتوفير المجهود النطقي، 
 .  حول بذلك المقطع األول من متوسط مغلق إلى متوسط مفتوحفيت

ل من المضارع إلى األمر /ثالثًا  :التغيرات المقطعية للتحوُّ
ا على المضارع، جاء البن يعيش  فمن  وأما صيغته"تُبنى صيغ األمر في العربية قياسا

" ينزع منه حرف المضارعة لفظ المضارع
ا يقول وفي موضع أكثر وضوحا  ، 81

وهو الذي على طريقة المضارع للفاعل المخاطب ال يخالفه بصيغته إال : "الزمخشري
 ، ،  وفي تُدحِرُج دحِرج  ، وفي تُضاِرُب ضاِرب  أن  تنزع الزائدة فيقول في يضُع ضع 
ونحوهما مما أّوله متّحرك فإن سكن زدت لئًل تبتدئ بالساكن همزة وصل ، فيقول في 

 . 89...."طلُق انطلق  تضرُب اضرب  ، وفي تن
وهي في بنائها تقوم على بعٍض من التغييرات المقطعية ، وتتخذ من صيغة المضارع 

ا وأصًلا تبني عليه صيغها المجردة والمزيدة، ومن هذه التغييرات  : أساسا
عند بناء األمر من  :استبدال مقطع همزة الوصل بمقطع حرف المضارعة -8

بمقطع حرف المضارعة ( _ِ_ ء) لوصل وحركتها المضارع يتم استبدال مقطع همزة ا
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، وهما مقطعان يحمًلن نفس المكونات الداخلية، وهذا ينطبق على (_َ_ ي )وحركته 
 . الصيغ المجردة الثًلثية دون المزيدة

عن طريق حذف حركة اإلعراب التي على الم الفعل،  :إغالق المقطع األخير -8
ترحيل الصامت األخير إلى المقطع السابق له ما ينتج عنه تقليص لعدد مقاطع الصيغة، و

 .ليشكِّل خاتمة له

ل مضارع المجرد إلى األمر  - -   :تحوُّ
له،  تُبنى صيغ األمر من مضارع الثًلثي المجرد بعد إسقاط مقطع المضارعة من أوَّ

 :ونواة الم الفعل من آخره، كما يتضح في الرسم اآلتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لصيغة بعد التجريد ال تستسيغها العربية حسب نظامها وهذه الصورة التي آلت إليها ا
 المقطعي؛ ألننا أمام شكل فيه قاعدة منفردة وال يمكن إلحاق الفاء بما يليها من مقطع؛
، فعالجت العربية ذلك  ألنها صورة مرفوضة، فًل بد من إعادة التشكيل ليكون مقبوالا

حركة جان كانتينو حركة باجتًلب همزة الوصل مع حركتها، وقد أطلق على هذه ال
ففي أول الكلمة مطلقاا ال تقبل العربية القديمة وجود مجموعة متركبة : " االعتماد يقول

من حرفين، فإذا ابتدأت الكلمة بحرفين متتاليين نشأت قبلهما حركة اعتماد، وذلك ما 
وسماها الطيب البكوش  81"يحدث في الفعل، أي في صيغة المخاطب أمر الفعل المجرد

 .88ركة االتكاءح
اإلتيان بحركة قبل : وقد جعل الدكتور عبد الصبور شاهين ذلك على مرحلتين؛ األولى

، إال أن البنية المقطعية التي تشكلَّت ما زالت غير سائغة، مما (الفاء)الصامت األول
    88.يوجب اإلتيان بهمزة الوصل، وهي المرحلة الثانية

 
 
 
 

            
 (       _   ) ل  _        ف    ع   ( _َ_ ي )              

 صيغة بعد حذفال                                                                             
                          
 عًلمات المضارع            ل                  _     ف     ع                           

 
 إجراءات التغيير المقطعي لبناء األمر من المضارع المجرد(: 15)الرسم 
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نه يُبنى كذلك بحذف مقطع المضارعة وحذف نواة الًلم، مما أما مجرد الرباعي فاألمر م
لِل  )ينتج عنه صيغة مقبولة مقطعياا ، لذلك ال تحتاج إلى إضافة مقطع همزة الوصل (فع 
 .وحركتها كما في المجرد الثًلثي

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

وبهذا تتقلص عدد المقاطع من ثًلثة في مضارع الثًلثي وأربعة في الرباعي إلى 
مر الثًلثي والرباعي، ويرجع ذلك إلى حذف نواة الم الفعل مما ينتج عنه مقطعين في أ

كما  –إلحاقها بالمقطع الذي قبلها لتشكل خاتمة له، وهذا ينطبق على معظم أبنية األمر 
 .فالمقطع األخير في كل صيغة منها مغلق -سنرى الحقاا

 
 
 

R        O                             R      O 
                          
                        N     C              N   C 

                   
                  
 ل        _  ع         ل      _  ف                     

 

 
 (فعلِلْ )نية المقطعية لألمر الرباعي المجرد الب(: 17)الرسم 

R       O                                 R       O 
                            
                            N    C              N    C 

                   
                   

 ل     _      ف       ع        _  ا                          

 

 
 (افِعلْ )ثي المجرد البنية المقطعية لألمر الثال(: 16)الرسم      
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ل مضارع المزيد إلى األمر  -1  :تحوُّ
نبني األمر ( يُؤفِعُل          يُف ِعلُ )انطًلقاا من صيغة المضارع للفعل المزيد بهمزة التعدية 

منه بتجريد عًلمات المضارع، مما ينتج عنه صورة مرفوضة مقطعياا كما يظهر خًلل 
 :الرسم التالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لذي اُجتلبت له إلى هذه المرحلة فإن الصورة تتشابه إلى حد كبير مع المجرد الثًلثي، ا
همزة الوصل وحركتها إلعادة التشكيل المقطعي، لكن هنا نسترد له همزة التعدية 

؛ لزوال  -كما أوضحنا في المبحث السابق –وحركتها المحذوفتين تخفيفاا في المضارع 
 :سبب حذفها، وبالتالي تكون مراحل بناء األمر من المضارع المزيد بهمزة التعدية

 (.حذف مقطع المضارعة، وحذف نواة الًلم)ات المضارع مرحلة تجريد عًلم -8
 .مرحلة رد مقطع همزة التعدية المحذوفة -8

   

 
 
  

R      O                             R     O 
                            
                       N    C            N    C 

                   
                    
 ل        _  ف       ع      _  ء                     

 

 (أفِعلْ )البنية المقطعية لألمر الثالثي المزيد (: 19)الرسم 

 (_ُ_ ) ل          _  ف     ع  ( _ُ_ ي )               
الصيغة بعد                                                                                      

 تجريد
                           

 عًلمات المضارع                             ل_    ف   ع                               

 
 إجراءات التغيير المقطعي لبناء األمر من المضارع المزيد بالهمزة(: 18)الرسم 
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ُل ويفاِعلُ )وعند اإلتيان باألمر من صيغتي  بعد تجريد عًلمات المضارع نحصل ( يفعِّ
على صيغة تتماشى مع النسيج المقطعي العربية مكونة من مقطعين متوسطين مغلقين 

، ويغلق (حرف المضارعة)ونات الداخلية؛ إذ يسقط المقطع األول القصيرتامَّي المك
المقطع األخير نتيجة حذف حركة الًلم، وال نحتاج في مثل هذه الحالة إلى إضافة همزة 

 .الوصل؛ ألن الفاء متحركة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َل وتفاعَل وتفعلَلَ )وكذلك األمر في األفعال المزيدة المبدوءة بالتاء  فعند بنائها لألمر ( تفعَّ
بعد تجريد عًلمات المضارع تصبح الصيغة ( يتفّعُل ويتفاعُل ويتفعلَلُ )من المضارع 

 .مستساغة مقطعياا وال تحتاج إلى إعادة تشكيل؛ألن الفاء متحركة
 
 
 
 

R     O                            R     O 
                           

                     N     C            N   C 
                   
                   
 ل        _  ع        ع    _  ف                   

 

 
لْ )البنية المقطعية لألمر الثالثي المزيد (: 21)الرسم   (فعِّ

R       O                        R       O 
                       
                        N              N     C 

 
               
 ل      _  ع   _         _    ف                 

 
 (فاِعلْ )البنية المقطعية لألمر الثالثي المزيد (: 21)الرسم 
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وبهذا ال تختلف صيغ األمر عن صيغ الماضي في هذه األبنية إال بوجود نواة الم الفعل 
 .وحذفها في صيغ األمر( فتحة البناء)ي في الماض

في صيغ األمر، وذلك عندما يكون المقطع األول في ( االبتداء)وتعود همزة الوصل 
بادئة المقطع )المضارع متوسطاا مغلقاا، ألننا حينئٍذ سنحذف حرف المضارعة وحركته 

ا ساكناا(ونواته م أن هذه الصورة ، ونحن نعل(الخاتمة)، وسيبقى المقطع يحمل صامتاا مفردا
غير منسجمة مع طبيعة اللغة ومقاطعها، فكان البد من اجتًلب همزة الوصل وحركتها؛ 
للتوصل بها للنطق بالساكن، وهي بذلك تحافظ على نمط المقطع ومكوناته كما كانت 

 (. نمط متوسط مغلق)عليه في المضارع 

 :الخالصة والنتائج

الماضي )عد الوقوف على تشكيل مقاطع التحولت بين الصيغ الفعلية الثالث ب
 بحث، ودراسة التغيرات المقطعية الداخلية الناتجة عنها، خلََص ال(والمضارع واألمر
 :إلى النتائج التالية

القاعدة األساسية لتوليد صيغ المضارع من الماضي حذف النواة األولى للفعل  -8
، مما ينتج عنه تحول الفاء من بادئة إلى خاتمة، وتشكل مع نواة (فتحة الفاء)المجرد 

 .حرف المضارعة قافية للمقطع األول
ال تؤثر حركة عين المضارع المختلفة أو المتفقة مع عين الماضي على البنية  -8

صورة ( وفُعلَ  -وفِعل -فَعلَ )فكما أن لعين الماضي المجرد المقطعية في الفعل الصحيح، 
 -ويفِعلُ  -يفَعلُ )، فكذلك عين مضارعها (بادئة وقافية بنواة فقط ) وهي  مقطعية واحدة

 (.بادئة وقافية بنواة فقط) صورة مقطعية تجريدية واحدة وهي ( ويفُعلُ 

هناك تغيرات نطقية صوتية تفرضها قوالب اللغة وصيغها، وهي ال تحدث أي  - 
ي تغير يذكر مما يجعلها تغيير على بنية الفعل المقطعية، وال تمس مكونات مقاطعه بأ

خارج دائرة التغيير المقطعي، وهذا ما يحدث في أغلب تحوالت صيغ الفعل من الماضي 
 :إلى المضارع، وتتمثل في

R    O                     R      O          R    O 
 

                     N               N               N   C  
 

              
 ل         _      ع   _        _    ف  _         ت                 

           
 (تفاَعلْ )البنية المقطعية لألمر الثالثي المزيد (: 22)الرسم 
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ل الفتحة الواقعة بعد عين الفعل إلى كسرة)تحول جنس نواة عين الفعل  -  (.تحوَّ

التبادل بين  إلى( حركة بناء الماضي ) تغير جنس نواة الًلم وحالتها من الثبات -
 .حركات اإلعراب الثًلث

عند تحولها إلى ( أفعلَ )حذف همزة التعدية المزيدة مع نواتها في صيغة  -  
المضارع، مما ينتج عنه تقليص عدد المقاطع من أربعة إلى ثًلثة، وتحويل المقطع 

 .األول من قصير إلى متوسط مغلق

صل من الماضي إلى المضارع عند تحويل األفعال المزيدة المبدوءة بهمزة الو-  
بادئة ) لم يحدث تغيير مقطعي؛ ألن البناء قام على فكرة االستبدال بين سابقة الوصل 

 (. بادئة ونواة ) وسابقة المضارع ( ونواة 
التساوي المقطعي بين جميع صيغ الماضي المزيدة المبدوءة بهمزة الوصل مع صيغ   - 

 .المضارع منها

صل في صيغ األمر، وذلك عندما يكون المقطع األول من االبتداء بهمزة الو-  
بادئة المقطع )المضارع متوسطاا مغلقاا، ألننا حينئٍذ سنحذف حرف المضارعة وحركته 

ا ساكناا، وذلك غير جائز مقطعياا، فكان البد (ونواته ، ويبقى المقطع يحمل صامتاا مفردا
 .الساكنمن اجتًلب همزة الوصل وحركتها؛ للتوصل بها للنطق ب

بعد أن كانت محذوفة في ( أفِعل  )استرداد همزة التعدية ونواتها إلىى األمر في صيغة   -1
 .المضارع

َل )ال تختلف صيغ األمر عن صيغ الماضي في الصيغ المزيدة المبدوءة بالتاء   -9 تفعَّ
صيغ وحذفها في ( تحة البناءف)إال بوجود نواة الم الفعل في الماضي ( وتفاعَل وتفعلَلَ 

 .األمر
ال تخضع لقوانين  أزمنته التي يتعرض لها الفعل حال تصريف التغيرات المقطعية -81

فونولوجية، وإنما هي نتيجة للتغيرات الصرفية التي أثبتها المنهج التراثي، فهي تابعة ال 
 .متبوعة، أو بتعبير آخر هي نتيجة ال سبب

ا من التغيرات الصرفية للفعل ال ي -88 كشفها التحليل المقطعي، وال تقع ضمن إنَّ كثيرا
دائرة التغيير المقطعي، وذلك في الحاالت التي  يتحول فيها جنس النواة وتتبادل فيها 

 .(الفتح والضم والكسر)ات الثًلث الحرك
 

  



 م8102   ديسمبر(    4) العدد                                        مـــــــدادالمجلة العربية 

 

 

21 

 :الحواشي

 
 ( 8، ص هـ 1 8السامرائي،) -8
 (  ، ص 88جم،  891سيبويه، ) -8
 (  81م ، ص  899حسان، ) - 
يُعنى بالمنهج السابق المنهج الصوتي الذي نُقَِل إلينا بواسطة الدكتور إبراهيم أنيس ومن  -  

  vowelsوصوائت  consonantsبعده، وهو الذي يقرر أن المقطع وما يحتويه من صوامت 
وقد كان هذا هو األساس الذي بنيت عليه مؤلفات علم األصوات  يشكِّل مجموعهما كتلة واحدة،

 .ومباحثه
 .الصوت المقطعي في العربية يعني الصائت، وغير المقطعي يعني الصامت  -  
 (   ، ص    ه العدد  1 8أبو سليم، )  - 
 (  88، ص8االستراباذي، ج)  - 
 ( 8 هـ، ص 9 8ابن يعيش، ) - 1
 (   8، ص8االستراباذي، ج) - 9
 .تعني الزمن الذي يستغرقه النطق بالحركة الواحدة( mora)المورا  - 81
 ( .    ،ص  ج م، 891 سيبويه،)  - 88
 ( .1 هـ، ص 8 8برجستراسر، )  - 88
 (.  : القدر)   - 8
 (. 1: الملك) -  8
 (  8ص م، 811الشايب،)  -  8
 ( .  : طه)   -  8
  (.9 8: البقرة ) -  8
 (819، ص ،ج هـ88 8ابن يعيش ) - 81
 (9  ، ص8م، ج 899الزمخشري، )  - 89

 (  81م، ص  89كانتينو، ) 81 - 
 ( 81م، ص8998البكوش، )  - 88

 ( 819، ص م 899شاهين، )  -88 
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