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 التكامل المعرفي بين عمم األصوات وعمم النحو
 

دليمة مزوز/ د                                                      

 جامعة بسكرة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 أُِخض : 

روّٞ كٌشح أُوبٍ ػ٠ِ إشٌب٤ُخ ٝاؽذح ٓلبدٛب : إٕ اُ٘ؾٞ اُؼشث٢ ك٢ أطُٞٚ األ٠ُٝ هبئْ 

األؽٌبّ اُ٘ؾ٣ٞخ راد ؽج٤ؼخ طٞر٤خ ؛ رُي أٝ ُ٘وَ إٕ ًض٤شا ٖٓ ، ػ٠ِ أعظ طٞر٤خ

إٔ اُِـخ ك٢ ٗظبٜٓب رؼَٔ ٝكن هبٕٗٞ االسرذاد ؛ أ١ اُزشدد ٝاُزوذّ ُزج٢٘ ط٤ـٜب  

، ٝرضجذ رشا٤ًجٜب . كبُزشاعغ هٞآٚ اُٞهٞف ػ٠ِ اُج٤٘بد أُؤعغخ ُِج٘بء اُ٘ؾ١ٞ

ِٗٔظ ٛزا  ٝاُزوذّ ثؾش ػٖ األٛذاف اُٞظ٤ل٤خ اُز٢ رغؼ٠ اُِـخ إ٠ُ رؾو٤وٜب . ُٝؼِ٘ب

ك٢ رؼش٣ق اثٖ ع٢٘ ُِـخ اُز٢ ؽذٛب ثطشك٤ٖ أدٗبٛٔب اُظٞد  باُوبٕٗٞ ٓغٔٞػ

 ٝأهظبٛٔب اُزذاٍٝ .

٢ٛٝ ٗٞػبٕ ، إٗٚ ٣ؼِٖ ك٢ ٛزا اُزؼش٣ق ػٖ اُوٞا٤ٖٗ اُز٢ رؾٌْ اُِـخ ٝاُزٞاطَ

كزِي اُز٢ رؾٌْ اُِـخ ٖٓ داخَ اُزش٤ًت .  ؛كؤٓب اُوٞا٤ٖٗ اُذاخ٤ِخ، داخ٤ِخ ٝخبسع٤خ

كزِي اُز٢ رؾ٤ؾ ثبُِـخ ٖٓ ع٤بم ٝظشٝف رزؼِن ثؼ٤ِٔخ اُزٌِْ  ؛ٞا٤ٖٗ اُخبسع٤خٝأٓب اُو

. 
 

Résumé: L’article porte  sur le sujet de la grammairearabe quiest fondée sur  des 

éléments phonétiques  . 

Le système de la langue fonctionne selon la loi de recul/avance pour cnstituer 

ses formules et structures:le recul consiste en l’analyse ses structures 

fondamentales de la grammaire ،tandis que l’avancement concerne de la 

recherche  des buts fonctionnels visés par la langue . 

Cette loi  est clairement déterminée dans la difinition  q’ua donnée ibn  djini au 

langage ،qui est difini selon  lui comme un ensemble et de sons que chaque 

peuple utilise pour exprimer ses besoin ،ensuite il présente la difinition de la 

grammaire qui doit etre obligatoirement complétée par la conjugaison. 
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        مقدمة :
تقـك فكرة البحث عمى إشكالية كاحدة مفادىا: إف النحك العربي في أصكلو  

أك لنقؿ إف كثيرا مف األحكاـ النحكية ذات طبيعة ، األكلى قائـ عمى أسس صكتية
لتراجع كالتقدـ أم ا، ؛ ذلؾ أف المغة في نظاميا يعمؿ كفؽ قانكف االرتداد، صكتية

)لتبني صيغيا كتثبت تراكيبيا( .فالتراجع قكامو الكقكؼ عمى البنيات المؤسسة 
لمبناء النحكم. كالتقدـ بحث عف األىداؼ الكظيفية التي تسعى المغة إلى تحقيقيا. 

غة التي حدىا بطرفيف في تعريؼ ابف جنى لمٌ  اكلعمنا نمتمس ىذا القانكف مجمكع
 ا التداكؿ.أدناىما الصكت كأقصاىم

يمثؿ  1يقكؿ ابف جنى: " إنيا أصكات يعبر بيا كؿ قـك عف أغراضيـ" 
ىك األصكات التي تنبعث مف  ؛ىذا الحد اعترافا صريحا بأف األساس األكلى لمغة

كىي ، يطكعيا اإلنساف لتسييؿ تكاصمو في مكاقؼ مختمفة، قكانيف الطبيعة
أم تمؾ االستعماالت  ة ؛أحدىما داخمي كىي تراكيب المغ :محككمة بمستكييف

التي ابتدعيا اإلنساف. كمستكل خارجي كىي الظركؼ كالسياقات المحيطة بعممية 
 التكمـ.

كليس مف العجيب أف نجد ابف جنى لما انتيى مف تعريؼ المغة انصرؼ  
كىك مدرؾ تماما أف المغة دكف نحك ليست شيئا يذكر. ، رأسا إلى تعريؼ النحك

لقضايا الصكتية نتبينيا مفصمة في البحث. يقكؿ عف كفي تعريفو يعرض لبعض ا
كالتثنية كالجمع ، النحك إنو "انتحاء سمت كبلـ العرب في تصرفو مف إعراب كغيره

ليمحؽ مف ليس مف ، كالتركيب كغير ذلؾ، كالنسب، كالتكسير كاإلضافة، كالتحقير
 .2أىؿ المغة بأىميا في الفصاحة"

                                                 

 

 .34، ص 1، ج1986، 3. الخصائص، تحقيؽ: محمد عمي النجار، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط1
 .35، ص 1. المصدر نفسو، ج2
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 كمف المسائؿ النحكية، إلى الصكت فالنحك كالصرؼ يرتداف في أساسيما 
 كالتكسير كغير ذلؾ.، الصرفية المذككرة: اإلعراب كاإلضافة كالتثنية كالجمعك 

لما ألمحنا مف ، كتكطدت العبلقة بيف الصكتيات كالنحك، لقد تبيف الطرح 
 كلكف تفصيؿ ذلؾ يككف مبنيا عبر عناصر المقاؿ.، قضايا

 بين الحروف في الكمم:. أول لبنات النحو: مظاىر التأليف 1
تآلؼ فيما تعمد الخميؿ إلى أصكات العربية كصنفيا إلى نكعيف: حركؼ  

ـ كاف حديثو عف كمف ثى ، كحركؼ ال تستقيـ منيا الكممة، بينيا كيحسف بيا الكبلـ
كبٌيف أف الحركؼ التي تخرج مف المساف ذات ، المغة المستعممة كالمغة الميممة

سماىا حركؼ الذالقة ، بية مف ذكات الرباعي كالخماسيأىمية في بناء الكممة العر 
تعكس قيما صكتية كالسيكلة في نطقيا ككثرة ، ـ(، ب، ؼ، ف، ؿ، كىي: )ر

 ؛كمذؿ بيف المساف؛ فمما ذلقت الحركؼ الستة  يقكؿ الخميؿ: "، دكرانيا في الكبلـ
سي يس شيء مف بناء الخمافم، كسيمت عميو في المنطؽ كثرت في أبنية الكبلـ 

 1ل منيا أك بعضيا"رٌ التاـ يع
إنو يضع بيف يدم المدققيف المغكييف معيارا لتمييز صحيح الكبلـ مف  

فيقع المبس كتختمط ، ككأني بو أدرؾ خطكرة المسألة كغمكضيا عمى الناس، فاسده
األبنية األصيمة باألبنية المستحدثة المبتدعة. إنو يدعك مف غير تكاف إلى قياس 

رضيا عمى ميزاف الصكت الذم تشكمو حركؼ الذالقة كالشفكية. أبنية العرب كع
أك يقكؿ: "فإف كردت عميؾ كممة رباعية أك خماسية معراة مف حركؼ الذلؽ 

الشفكية كال يككف في تمؾ الكممة مف ىذه الحركؼ حرؼ كاحد أك اثناف أك فكؽ 

                                                 

 

ـ، 2003، 1424، 1. كتاب العيف، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط1
 .37، ص 1ج
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  ذلؾ
 .1فاعمـ أف تمؾ الكممة محدثة مبتدعة ليست مف كبلـ العرب"

إنيما يحسناف بناء الكممة كيضيفاف ، الحرفاف ىما: العيف كالقاؼ كىذاف
ؼ المذيف تميزت بيما ك كىما مف الحر ، إلييا جرسا كصبلبة عمى حد قكؿ الخميؿ

 .2العربية كالساميات القديمة
لقد استنطؽ الخميؿ المغات التي جاكرت العربية آنذاؾ كالحظ عمى أبنيتيا 

فكضع ىذه الضكابط لحفظ العربية ، لى العربيةنقصا كلينا كخشي أف يمتد ىذا إ
 مف المحف كالضعؼ.

، كبيف مسمكا دقيقا. كٌحد بو النظر النحكم، لقد كضع منيجا قكيا مستديما
كبيف بطريقة منطقية عقمية منيج التعامؿ مع الحركؼ األصكؿ كتكظيفيا 

لحركؼ لمحصكؿ عمى أبنية صرفية متعددة تخدـ تكاصبل دائما. ثـ إنو ربط بيف ا
كالحركات بشكؿ يفضي إلى "مركبات صكتية مفيدة في النظاـ االشتقاقي 

كيمكف أف يعكس لنا ىذا التبلقي الثنائي الصكتي "صكرة مثالية لما  3كالتصريفي"
يحدث في العبلقات اإلعرابية بيف الكممة كعكامميا النحكية داخؿ بنية الجممة 

 البنيات المشكمنة.كىك انعكاس كاضح لمصكرة المجردة ك  4التامة"
 

                                                 

 

 .37، ص1. المصدر نفسو، ج1
منشكرات اتحاد  –النظاـ السيمائي لمخط العربي، في ضكء النقكش السامية كلغاتيا  ينظر: يحي عبابنة،2

. كينظر أيضا: كتابة التطكر السيمائي لصكرة الكتابة العربية، دراسة 66ـ، ص1998الكتاب العرب 
 .166ـ، ص 2000، 1تاريخية مقارنة بيف العربية كالكتابات السامية، ط

في التفكير النحكم، بحث في مقكلة االسمية بيف التماـ كالنقصاف،  . المنصؼ عاشكر، ظاىرة االسـ3
 .84ـ، ص 2004، 2منشكرات كمية اآلداب منكية، تكنس، ط

 . المرجع نفسو، المكضع نفسو.4
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 بنيات العربية بحسب الحروف األصول: - 2
فيي ، تسعى المغة العربية دكما نحك االمتثاؿ لقكانيف الككف المتناغمة 

تبحث في تشكميا عف االنسجاـ في أبسط صكره التي تعكسيا حركؼ العربية 
لبينات ذلؾ أننا نممؾ مف ىذه المغة بنيات صغرل كبنيات كبرل. فأما ا، كبنياتيا

، كأما البنيات الكبرل فيي التي تمثميا األفعاؿ كاألسماء، الصغرل فيي الحركؼ
 كتتراكح مساحتيا مف ثبلثة أحرؼ إلى ستة بحسب النكع كالمعنى.

أما عف البنيات األحادية كالثنائية التي نجدىا في الحركؼ فيي ترد في  
كمثاؿ ذلؾ الكاك كتيظير معنى كاف خفيا ، الجممة لتكمؿ نقصا كتقكم ربطا
 ؛كتفيد القسـ. كأما الكاك العاطفة، كتفيد الحاؿ، العاطفة التي تفيد مطمؽ الجمع

إذ "ال تكجب إال االشتراؾ بيف شيئيف فقط ، يرل النحاة أنيا أصؿ حركؼ العطؼف
 1في حكـ كاحد كسائر حركؼ العطؼ تكجب زيادة حكـ عمى ما تكجبو الكاك"

كىي كذلؾ ، ؾ كجبت األصالة ليا في باب العطؼفالكاك مفردة في داللتيا لذل
 ."أك"مفردة في تركبيا بالقياس إلى 

فإف معنى ، كما دامت الكاك أصبل كبقية الحركؼ العاطفة فركعا ليا 
الجمع الذم اتصفت بو دلت عميو نجده سارم المفعكؿ مع كؿ الكاكات السابقة 

 .2كىي كاك الحاؿ ككاك القسـ ككاك المعية، الذكر
رد البنيات الثنائية في العربية أيضا لتؤدم كظيفة ال تؤدييا غيرىا مف كت 

حنا مثبل: حركؼ فإذا تصفٌ ، البنيات؛ فالعربية جعمت لكؿ معنى لفظا يختص بو
فإننا نمحظ فيضا مف المعاني ، النصب كالجـز التي تدخؿ عمى األفعاؿ كاألسماء

ما كلف. التي تفيد في مجمميا ل، نحك: ال لـ، التي تسكقيا إلى التراكيب الفعمية
                                                 

 

 .6، ص 5. شرح المفصؿ، ج1
 . ينظر المصدر نفسو، المكضع نفسو.2
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فيي في الفعمية ناىية جازمة ، الفعميةك  إذ تتكزع "ال" في الجممتيف االسمية، النفي
كمف بيف النفي كالنيي عبلقة تقارب قد يتحقؽ عمى مستكل ، كفي االسمية نافية

 .فيك يمتد مف الماضي إلى المستقبؿ، ف النفي أكسع مف النييإذ إ، الزمف
كىنا تتقاطع الداللتاف فيصير النيي ، يككف في الحاضر كاالستقباؿكأما النيي ف

نفيا كلك لفترة كجيزة. ثـ إف الرؤية اإلدراكية تحدث لنا اتصاال بينيما مف جية 
فانفتاح البنيات عمى بعضيا أمر ، كاألمر، إذ يتقاطعاف مع حركؼ النداء، النداء

لناصبة فتككف لنا أداة نصب )لف( كارد في المغة إذ تتبلقى "ال" النافية مع "أف" ا
كىك أمر ممكف ، كىذا ما ذىب إليو الخميؿ كعارضو سيبكيو بامتناع تقدـ أف عمييا

كىنا أمر أكده ، فمك كانت )لف( مركبة مف )ال( ك)أف( النتفى ذلؾ معيا، مع لف
 االستعماؿ.

 . من الحروف إلى الكممة تشكل النحو العربي وتحددت مقاصد الخطاب:3
المتصفح الباحث فركقا شكمية كأخرل معنكية بيف الحركؼ كالكممات يجد  

فأما األسماء فيمكف أف نجد تشكميا مف الحركؼ التي ، التي ىي أسماء كأفعاؿ
تضاؼ إلييا ليتحكؿ االسـ مف كضع التذكير إلى كضع التأنيث نحك ما ذكره 

، فقالكا: ابنةه. كاثنافكألحقكه الياء لمتأنيث ، كىي: "ابفه ، سيبكيو في األسماء الستة
كألحقكه الياء لمتأنيث ، كامرؤه  كقكلؾ: ابنتاف.، كألحقكه الياء لمتأنيث فقالكا: اثنتاف

"، كاسـه ، فقالكا: امرأة. كابنـه   .1كاسته
كلكف ، فيذه التاء التي دخمت عمى األسماء تدخؿ أيضا عمى األفعاؿ 

كتكتب ...  كتدؿ عمى  ،فيي تككف في أكؿ الفعؿ نحك: ىي تفعؿ، ببنية مغايرة
زمف الفعؿ  كنكع الفاعؿ  كيبلزميا  الفتح  مع كؿ الضمائر في األفعاؿ 

                                                 

 

 .149، ص 4. كتاب سيبكيو، ج1
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المضارعة. كقد نجد تبلزما بيف الحركؼ كالحركات يسيرىا قانكف المماثمة 
فالعرب ألزمت الكسرة لبعض الكممات نتيجة التقاء ، الصكتية كالتجاكر الصكتي

 2. كقد قرأ بعضيـ قكلو تعالى: "قؿ انظركا"1كبداد كنظار، الساكنيف نحك: حذار
 بكسر حركة البلـ في فعؿ األمر "قؿ".

كيتضح المقصد كالمعنى مف القراءة طريقة النطؽ كىك الفيـ كاإلفياـ  
إذ ال فيـ دكف نطؽ صحيح ، كبمكغ الغاية كالمراـ التي يتكخاىا مستعمؿ المغة
لتكازف سارم المفعكؿ يحققو النظاـ كسميـ تتكافؽ فيو بنية الكممة كمعناىا. فيذا ا

 الصكتي في األحكاـ النحكية كالتداكلية.
لعؿ الغاية المرجكة ىنا في بياف ما لمحركات اإلعرابية مف شأف عظيـ  

كىذا ما أظيره سيبكيو ، كبياف مقصد المتكمـ نحك المخاطب، في إظيار المعنى
ـٍ أباه أىٌما خالدان يقكؿ: "ك ، ألنيما أكسع تداكال ،في بابي النفي كالنيي كأىٌما ، فبل تىٍشًت

ألٌنو أىٍمره ، كبشران ليقتؿ أباه بكر، بكران فبل تمرر بو. كمنو: زيدان ليضربو عمرك
 .3لمغائب بمنزلة افعىٍؿ لممخاطىب"

تنصبيو كما ، كفي النيي ذكر مثاال: "كتقكؿ: الًَّمذيًف يأتياًنؾ فاضرٍبيما 
ف شئت رفعتىو عمى أى ، تنصب زيدا . فيما 4ٍف يككف مبنيان عمى مظير أك مضمر"كا 

مكجياف لمحاضر كالغائب خبلؼ االستفياـ الذم يختص بالحاضر فقط. كيضاؼ 
إلى ىذه األحكاـ حكـ النصب كالرفع في النفي الذم يشتغؿ بحركات النصب 
                                                 

 

 .152، ص 4. المصدر نفسو، ج1
، ىامش ص 4كىي قراءة حمزة كعاصـ، كقرأ بقية القراء "قؿ انظركا" بضـ البلـ، ينظر: الكتاب، ج. 2

153. 
 قاؿ تعالى: "قؿ انظركا ماذا في السمكات كاألرض". 101كاآلية مف سكرة يكنس / 

 .138، ص1الكتاب، ج. 3
 .139، ص1. الكتاب، ج4
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م مف داللة النفي كالنيي فأما النصب فإنو يقكٌ ، كينفتح عمى الرفع باختيار المتكمـ
عمى تنفيذىما في االستعماؿ المغكم كتثبيت معناىما في الكاقع المدرؾ كيبعث 

، "تشاء كيسكد كيجيء" :كىذا االمتداد إذا كقعت بعدىف ىمزة أك حرؼ مدغـ نحك
كيككف مع اإلدغاـ شابة كدابة. ىذه الكممات تمـز مستعممييا بضركرة النطؽ الجيد 

ا مع ضركرة ضبط الحركات كتحقيؽ المد كاليمز كاإلدغاـ ليزداد كضكح معناى
 اإلعرابية إذا ما انتظمت في جممة ما.

كينعكس ىذا في ، فالمكاضع ىي التي تتحكـ في بياف الكظائؼ النحكية 
كتتحقؽ ، حيث يكتمؿ ميبلد المعنى بعد اكتماؿ البنية كالتركيب، أكاخر الكممات

اد كالفاعمية فيككف اإلسن، عدة عبلقات عند الربط بيف عناصر متآلفة فيما بينيا
 كاالبتداء كاإلخبار ككؿ ما يتعمؽ بالجممتيف الفعمية كاالسمية.، كالمفعكلية

 . التوازي بين البنية الصوتية والبنية الصرفية:4
كىي أيضا ، الحركات الثابتة بنية مختزلة مساعدة عمى تقكية المعنى 

يحرؾ البنية  متصمة كمكممة لمكممة كالجممة معا. كىي بمثابة الخط المكازم الذم
 فمكالىا لما نطقنا بيا. ، كيبث فييا الحركة

كىي أيضا تجمع المعنى ، إنيا تبث انسجاما بيف الكممات المتآلفة كالمتجاكرة 
 .عمكدم كأفقي :كتجعمو كاضحا دقيقا يتجو اتجاىيف، المتفرؽ فتختزلو

التركيب كأما االتجاه األفقي فإنو ينسج ، فأما االتجاه العمكدم فيبرز الداللة
فيذه البنيات "تمنح المتكمـ فرصة ، كيعمف عف أم خمؿ في النظاـ الكمي، كيراقبو

كتمعب ، إذ اعتمد النطؽ المقطعي المتدرج البطيء، أفضؿ في التدريب كالمراف
 .1الميارات المغكية كسياقاتيا المتباينة دكرا ميما في ذلؾ"

                                                 

 

 .97، ص 1983، القاىرة، . ماريكبام، أسس عمـ المغة، ترجمة: أحمد مختار عمر1
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ذم يتعدد بتعدد ال، كتتحكـ ىذه الحركات المتنكعة في تعدد المعنى 
التي ترتبط في كجكدىا بالسكابؽ؛ فالسابقة )يػ( في الفعؿ ، األلفاظ كتنكع الحركات

ذا حذفناىا فإنيا تزكؿ بزكاليا ، المضارع )يفعؿ( ارتبطت بالضمة في آخر الفعؿ كا 
فيذا االرتباط التبلزمي حتمية فرضتيا البنية ، كتحؿ محميا حركة الفتحة )فعؿ(

 مكازيا ليا.التي أكجدت معنى 
كالمكرفيـ )يػ( أك )ت( "ىي الحقة عمى األصؿ اإلشارم )أف( الذم يفيد الحضكر 

 .1مطمقا: أف ت"
كتتغير ، كأنت لمفرد المذكر، كتفصؿ الحركة في الفرؽ بيف أنت لممؤنث 

 كأنتف(.، إلى الضـ في الجمع المذكر أك المؤنث في )أنتـ
الشأف في األفعاؿ  كتزكؿ الحركات لتحؿ محميا الحركؼ كما ىك 
ف كاف األمر ىنا يعني أربعة أفعاؿ كىي: تفعميف، الخمسة تفعمكف ، تفعبلف، كا 

 مستثنيف "تفعؿ" الذم انفرد بحركة في آخره.
كتأتي مع الضمائر المتصمة في الفعؿ الماضي المتصرؼ الداؿ عمى  

)ف( في المثنى ك كتجتمع بالحرفيف )ـ(، المخاطب مفردا أك مثنى أك جمعا
ككأنيما حرفاف كضعا ، ككتبتف، كالجمعيف عمى حد سكاء نحك )كتبتما( )كتبتـ(

الستقرار الحركة. فالحركؼ )ت( ك)يػ( ك)ـ( ك)ف( مساعدات عمى تشكيؿ البنية 
كسميت بالصيغ التائية نسبة إلى التاء كالميميات قياسا عمى ، ككضكح المعنى

 .2الميـ
فيك في أصمو ، لبنية التركيبكيأتي التنكيف ليمحؽ بالكظيفة المكممة  

فيذا الحذؼ اختزاؿ صيغي يدؿ عميو التحميؿ ، حرؼ حذؼ كاستبدؿ بحركتيف
                                                 

 

 .316. األزىر الزناد، اإلشارات النحكية، ص 1
 .318. المرجع نفسو، ص 2
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فيك مقطع طكيؿ مغمؽ كصكرتو: ص ح/ص ح ص/  ←المقطعي نحك: كتاب 
ص ح. بينما تككف الكممة نفسيا في كضع العبلمة األحادية: كتاب مف نكع 

 المقطع القصير المفتكح: ص ح/ص ح ص/ ص ح.
بزيادة الحركة ، فالحركة ىنا عكممت معاممة الحرؼ الداؿ عمى التعريؼ 

كتكحي أيضا بأف الحركة األكلى ، كأنما زيادة )أؿ( عمى االسـ، عمى الحركة
 أصمية كالثانية فرعية مزيدة جيء بيا إلفادة التركيب بطرؽ شتى.

 يقكؿ ابف، ينظر عمماء النحك إلى التنكيف عمى أنو قمة الصرؼ كأصمو 
كلما كاف كذلؾ اصطمح عمى األسماء ، 1يعيش: "كأصؿ الصرؼ التنكيف كحده"

، كمعنى ىذا أف اإلعراب أصؿ في األسماء، المنكنة باألسماء المتمكنة األمكنة
فتخرج بو مف اإلعراب إلى ، كأف التنكيف يخرج األسماء مف شبييا بالحركؼ

 .2البناء
 العربي:. الصوت قوة معنوية تتحكم في معاني النحو 5

أك بعيد المناؿ عندما نتحدث عف دكر الظكاىر ، قد يبدك األمر غريبا 
كلكف بمجرد الكقكؼ عمى بعض النصكص ، الصكتية في تكضيح المعنى النحكم

كيحؿ محمو التعظيـ لما كصؿ ، التطبيقية التي ساقيا النحاة القدماء يزكؿ العجب
لمساني الحديث. إننا نمتمس أشاد بيا الدرس ا، إليو العقؿ العربي مف طركحات

 .ذلؾ في قضايا التنغيـ كالندبة المذاف ال يكاداف ينفصبلف في أىدافيما
فقد أبرز النحاة في أكثر مف مكضع ما لمتنغيـ مف أثر صكتي سياقي نطقي في  

تكسعت ، تكضيح المعنى كبياف القصد مف الكبلـ في أكثر مف قضية نحكية
يح مبلبساتو أمرا ضركريا. ألف "دراساتيـ استعماالتو كبات االىتماـ بتكض

                                                 

 

 .164، ص 1. شرح المفصؿ، ج1
 .165، ص 1. شرح المفصؿ، ج2
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الصكتية قمة في استخداـ المنيج الكصفي كاالعتماد عمى ما ىك كاقع بعيدا عف 
الفرض كالتأكيؿ في حيف كاف درسيـ النحكم يعتمد في كثير عمى المنيج 

 .1المعيارم الذم أسس في غالبو عمى الفرض كالتأكيؿ" 
كأجاز إضافة ، ياف المعنى في الندبةلقد بيف سيبكيو أثر التنغيـ في ب 

يقكؿ: "اعمـ أف المندكب مدعك ، األلؼ لمد الصكت تعبيرا عف الحزف كالتفجع
ألف الندبة كأنيـ ، فإف شئت ألحقت في آخر االسـ األلؼ، كلكنو متفجع عميو

ف شئت لـ تمحؽ كما لـ تمحؽ في النداء"، يترنمكف فييا كقد قاس الندبة عمى 2كا 
 ث مد الصكت كرفعو إلعبلـ المخاطب كتنبييو.النداء مف حي

إذ حدد نكع الحركة التي ، كقد زاد سيبكيو عمى قضية الندبة تفسيرا صكتيا 
كاشترط أف تككف مفتكحة ألنيا ممحقة ، 3تككف تابعة لمحرؼ الذم قبؿ ألؼ الندبة

فالفتحة ، كقد بيف ابف جنى ىذا التشابو الكبير بيف الحركات كالحركؼ، باأللؼ
فالحركات تككف تابعة في ، كالضمة كاك صغيرة كالكسرة ياء صغيرة، لؼ صغيرةأ

 أغمبيا لحركؼ المد.
لقد تناكؿ ابف جنى درس سيبكيو في كصؼ كحذؼ الصفة لداللة القرينة الحالية  

كذلؾ فيما ، كدلت الحاؿ عمييا، يقكؿ: "كقد حذفت الصفة، عمييا. كىي التنغيـ
كىـ يريدكف: ليؿ طكيؿ. ككأف ، سير عميو ليؿ حكاه صاحب الكتاب مف قكليـ:

لما دؿ مف الحاؿ عمى مكضعيا. كذلؾ أنؾ تحس ، ىذا  إنما حذفت فيو الصفة
مف التطكيح كالتطريح كالتفخيـ كالتعظيـ ما يقـك مقاـ قكلو: ، في كبلـ القائؿ لذلؾ

                                                 

 

ـ، ص 1983، 1. أحمد كشؾ، مف كظائؼ الصكت المغكم، محاكلة لفيـ صرفي كنحكم كداللي، ط1
58. 

 .220، ص 2. كتاب سيبكيو، ج2
 لمصدر نفسو، المكضع نفسو.. ا3
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كذلؾ أف تككف في ، أنت تحس ىذا مف نفسؾ إذا تأممتو"ك.ذلؾ نحك أك، طكيؿ
فتقكؿ: كاف كاهلل رجبل! فتزيد في قكة المفظ بػ"اهلل" ىذه ، ح إنساف كالثناء عميومد

طالة الصكت بيا كعمييا، كتتمكف في تمطيط البلـ، الكممة أم رجبل فاضبل أك ، كا 
 .1شجاعا أك كريما أك نحك ذلؾ"

ال سيما أثناء ، كتكضيح الكبلـ، لقد باف دكر التنغيـ في إزالة المبس 
فاألدكات ، فإف "السامع يفيـ قصد المتكمـ دكف خمؿ، اصمي المباشرالمكقؼ التك 

أك التفخيـ أك الحزف أك الفرح كاضحة ، المعينة عمى إيصاؿ المعنى التعظيـ
ثـ إف الدرس ، اليدؼ. كقد أضاؼ ابف جنى حرؼ البلـ كجعمو مف حركؼ المد
كسماىا عمماء  2الصكتي الحديث عد البلـ كالنكف كالميـ مف حركؼ المد كاإلطالة

. أما ابف يعيش فإنو يذكر أسباب لجكء 3العربية القدماء باألصكات المتكسطة
 .العرب إلى المد في الندبة كالنداء

يقكؿ: "اعمـ أف المندكب مدعك كلذلؾ ذكر مع فصكؿ النداء لكنو عمى سبيؿ 
ف كنت تعمـ أنو ال يستجيب، التفجع ف ، فأنت تدعكه كا   كما تدعك المستغاث بو كا 

 .كاف بحيث ال يسمع كأنو تعده حاضران 
كلما كاف مدعكان ، كأكثر ما يقع في كبلـ النساء لضعؼ احتماليف كقمة صبرىف

كلما كاف يسمؾ في الندبة ، بحيث ال يسمع أتكا في أكلو يا )أك( )كا( لمد الصكت

                                                 

 

، ص 2ـ، ج1999، 4. الخصائص، تحقيؽ، محمد عمي النجار، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط1
372 ،373. 

ـ، ص 1992، 1. ينظر عصاـ نكر الديف، عمـ األصكات المغكية، الفكنتيكا، دار الفكر المبناني، ط2
241. 

 المينة كالصكامت.. أم أنيا تقع في كضكحيا كجيرىا بيف األصكات 3
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أك النكح مذىب التطريب زادكا األلؼ آخر لمترنـ ... ألف المد فييا أمكف مف 
 .1ا"أختيي

فقد ركز النحاة عمى الجانب ، إف النص شاىد كاضح متعدد التفسيرات 
كبينكا الظركؼ كالمبلبسات ، الصكتي كجعمكه ضابطا قكيا لتكجيو النحك كأحكامو

كردكىا إلى العكامؿ النفسية لممتكمـ كبينكا ، التي دفعتيـ لكضع مثؿ ىذه األساليب
لذم يكمف في رفع الصكت كمده ألجؿ التشابو بيف أسمكب الندبة كأسمكب النداء ا

ب فييا المخاطب  ؛ مع أف الندبة ال يمكف أف يستجيإببلغ كتنبيو المخاطب
 مثمما ىك الغائب ال يمكف أف يستجيب لممنادم. ،لممتكمـ عمى اعتبار أنو ميت

نمحظ كيؼ كصؼ النحاة كاقعيـ المغكم كتكاصميـ فيما بينيـ بدقة دكف  
كتكضحيا البنية ، التي يكجييا الصكت، اصدهإىماؿ ظركؼ التكاصؿ كمق

 التركيبية.
 . الحركات الثابتة استكمال لبنية الكممة العربية:6

ككاف ، كتكجيو بنياتيـ، تبنى العرب القدماء منيجا شكميا لضبط كبلميـ 
ككذا بياف المعنى ، ليذا الضابط الشكمي دكر كبير في صياغة الكممات كتكليدىا

 كتكضيحو.
 حيث، كصارت جزءا منو، طت الحركات الثابتة بالنظاـ الصرفيفقد ارتب 

كتكسعت دائرة المغة عف طريؽ التصريؼ ، ت في تنمية المعاجـ العربيةأسيم
 ف يمساف فئة مف األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ.يكاالشتقاؽ المذ
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 . الحركات والمشتقات:1
مفة عف يحدث تحكيؿ األسماء كتكليد مشتقات كثيرة ذات دالالت مخت 

، أم الصكائت نحك )األلؼ، كالحركات الطكيمة، طريؽ الحركات الثابتة القصيرة
 كيككف االشتقاؽ عمى النحك اآلتي:، كالياء(، كالكاك

كاشترط ابف ىشاـ في صياغة المصدر مف الفعؿ أف يككف المصدر:  . أ
كتككف  1اغتساال -إعطاء. كاغتسمت  ←مستكؼ آخر الفعؿ. نحك: أعطيت

 متصرفة كمنكنة.الصيغة ىنا 
كيككف اشتقاقو مف الفعؿ لمداللة عمى معنى الحدكث كزمنو  اسم الفاعل: . ب

. كلو صيغتاف فاعؿ كمفعؿ فتككف األكلى مف الثبلثي، نحك ضارب ، كمكـر
تصاغ مف المضارع بقمب حرؼ ، فإذا كانت كذلؾ، كالثانية مف غير الثبلثي

 المعنى فيما يمي:كيتضح  2المضارعة ميما مضمكمة ككسر ما قبؿ اآلخر
 جمكس ←جمس   صعكد ←صعد 
 قارئ←قرأ 

ؿ الصيغة يككف بإضافة صائت طكيؿ نحك )الكاك( كاأللؼ.  كتحكي
، كيككف اشتقاقو مف الثبلثي عمى زنة: مفعكؿ نحك: مضركبج. اسم المفعول: 

مجركر. كمف غير الثبلثي بمفظ مضارعو بقمب حرؼ المضارعة ميما ، مقتكؿ
 ؿ اآلخر.مضمكمة كفتح ما قب

مفعؿ( مع اختبلؼ في  –كالصيغة ىنا شبيية بصيغة اسـ الفاعؿ )مفعؿ  
، كفي اسـ المفعكؿ ترد فتحة، ففي اسـ الفاعؿ ترد كسرة، حركة ما قبؿ اآلخر

                                                 

 

. شرح شذكذ الذىب في معرفة كبلـ العرب، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية: 1
 .391ـ، ص 2002صيدا، بيركت، 

 .395. ينظر المصدر نفسو، ص 2
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كأما ، كتأكيمنا لكركد ىذه الحركات أف الكسر في اسـ الفاعؿ حنك لمرفع في اإلسناد
 نصب.محؿ الك  الفتح فيك بياف لكظيفة المفعكؿ

أما النصب كالفتح فيما عبلمتاف ، فالرفع كالكسر مف أقكل الحركات 
 لمخفة.

كتككف بتحكيؿ صيغة فاعؿ إلى فعاؿ أك مفعاؿ أك فعكؿ د. صيغة المبالغة: 
. لقد أبانت الحركات عف دكرىا 1كفعيؿ أك فعؿ كتدؿ عمى القمة، كتدؿ عمى الكثرة

ضافة )الميـ إذ أضاؼ التضعيؼ ، في إظيار المعنى كتكجييو في )فعاؿ( كا 
أما الصيغتاف: فعيؿ كفعؿ فإنيما تكحياف ، كالكاك( في )مفعاؿ كفعكؿ( عمى الكثرة

 كالتصغير تقميؿ.، بالتصغير كاإليجاز
 . الحركات الثابتة وصياغة األفعال:2

اعتمادا عمى الحركة فقط )صائت ، يعمؿ التحكيؿ في مستكل األفعاؿ 
 .2قصير أك طكيؿ(

 الماضي إلى األمر )في الفعؿ الثبلثي(.التحكؿ مف  . أ
 كيككف مبنيا كما في األمثمة اآلتية:

 فتتحكؿ حركة ما قبؿ اآلخر إلى كسر. –اجمس  –جمس  .1
 فتتحكؿ حركة ما قبؿ اآلخر إلى ضـ. -أمير  –أمر  .2

 أما في غير الثبلثي فيككف كفؽ األمثمة اآلتية:
 أكـر←أكـر 

 استتبع←أستتبع 
 متشابيتاف في حركة أكليما كآخرىما. كالمبلحظ أف الصيغتيف

                                                 

 

 .400. شرح شذكذ الذىب في معرفة كبلـ العرب، ص 1
 .42كائت كالمعنى في المغة العربية، دراسة داللية كمعجـ، ص . محمد محمد داكد، الص2
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 في الثبلثي.التحول من المبني لممعموم إلى المبني لممجيول:  .3
 قرئ←قرأ 
 بني←بنى 

 كفي غير الثبلثي يككف كاآلتي:
 دحرج←دحرج 
 أقيؿ←أقاؿ 

فالحركات التي تتبع الحرؼ األكؿ في الكممة تتحكـ في تكجيو حركات ما قبؿ 
كالكسرة تبعتيا ، فالفتحة تبعتيا ألؼ في قاؿ، حركاتكما أف المد يتبع ال، اآلخر

 .1الياء في أقيؿ كىذا ما عرؼ عند عمماء القراءات بإشباع المد
إنيا ، كقد ترتقي الحركات الثابتة لتصؿ الذركة فتحكؿ الفعؿ إلى اسـ أك العكس

فتجعمنا في دائرة لغكية تصؿ إلى ، أحد األنظمة التحكيمية الكاسعة في العربية
فتحكؿ ، أم ننطمؽ مف الفعؿ إلى االسـ أك مف االسـ إلى الفعؿ، طة البدايةنق

كتتحكؿ ىذه األفعاؿ إلى مصادر كمشتقات. ، األفعاؿ الماضية إلى مضارعة كأمر
فيعبر عف كؿ ، يمتمؾ اإلنساف أداتيا، كتظؿ المغة طيعة بصيغيا كحركاتيا

قات التي تحيط بو كبحياتو األحكاؿ كالظركؼ كاألزمنة كاألمكنة كالركابط كالعبل
 كبمف معو.

                                                 

 

فيمططكف، كعبلمتيا كاك كياء، كىذا تحكمو  يشبعكف فأما الذيف. لقد أشار سيبكيو إلى ىذه الظاىرة بقكلو: 1
لؾ المشافية، كذلؾ قكلؾ: يضربيا، كمف مأمنؾ. كأما الذيف ال يشبعكف فيختمسكف اختبلسا. كذلؾ قكلؾ: 

. كينظر: ابف الجرزم، النشر في القراءات العشر، إشراؼ 202، ص 4كمف مأمنؾ"، الكتاب، ج يضربيا
 .207-204، ص 2، ج1عمى محمد الصباغ، المكتبة التجارية القاىرة، ط
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فالكممة العربية ذات مساحة داللية كاسعة تنتقؿ فييا كتتحكؿ إلى كممات  
مختمفة ال يمؿ اإلنساف مف استخداماتيا لكثرة السياقات كتقمبيا عبر التراكيب 

 كانفتاحيا عمى معاف كثيرة كغير متناىية.
 . تعدد الوظائف الصوتية لمحركة اإلعرابية:7

كبياف عمى ، عبلمة مميزة لمكممة العربية، ال شؾ أف الحركة اإلعرابية 
ثـ إنيا ، كتبيف قكتيا كأىميتيا في التركيب، فيي تحدد الدكر الكظيفي ليا، اكتماليا

كلكؿ حركة كقع إسماعي خاص ، فالرفع غير النصب كالجر، تقـك بدكر اإلسماع
 امتداد كتكسع ككثرة.فح ليا كأما الجر كالنصب انفتا، فالرفع قكة كتسمط لمكممة، بيا

ذا كاف ضبط أكاخر الكممات ضركرة فرضيا االستعماؿ المغكم  تقميبل ، كا 
فإنيا أيضا طريؽ نحك التناغـ كاالنسجاـ اإليقاعي كالنصي معا. فإذا ، مف المحف

فإننا ، سمعنا نصا يقرأ بضكابط دقيقة دكف إحداث تكتر أك خمؿ عمى مستكل بنياتو
كاالنسياؽ كراء ، كيسيؿ عمينا فيـ معانيو، اع بوتلى سماعو كاالستمنميؿ إ

 مقاصده كمراميو.
كصؿ مف شأنو أف يترجـ ، االنسجاـ ال يتحقؽ إال بالكصؿأف  الخالصةو  

، إضافة إلى ذكقو النحكم كاألدبي الرفيع، فكر الكاتب كاتزانو العممي كالمغكم
 إلى اآلخر عف طريؽ القراءة كالتكمـ. كيفجر طاقات المغة الكامنة الساكنة بنقميا

كلعؿ خير مثاؿ نسكقو ىنا قراءة القرآف الكريـ الذم يقؼ عمى كثير مف  
كفكاصمو ، ككقفو كابتدائو، ككصمو كفصمو، نظاـ العربية مف حركاتو كسكناتو

 القرآنية كغير ذلؾ.
 قائمة  المصادر والمراجع:

 القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ. 
، نحكم دالليك  محاكلة لفيـ صرفي، مف كظائؼ الصكت المغكم، شؾأحمد ك -1
 ـ.1987، 1ط
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