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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simplified Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  مع  يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  قّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل، 
مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 

هنائيا للنرش.



د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#

مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمة العدد ...

تراثنا وحقول معرفية أخرى

)التحريرية  العميد  جملة  هيأتا  ارتأت  لذا  جذر،  والرتاث  جذر،  البدء 
من  مهم  بملف عن جانب  مسريهتا  الثانية من  السنة  بدء  يكون  أن  واالستشارية( 
األدائي  املستوى  يعّد  الذي  الصويت  اجلانب  هو  ذلك  اإلسالمي،  تراثنا  جوانب 
ذلك هو  إسالمي  نّص  بأهم  علقته  اللساين، فضاًل عن  التواصل  األول يف عملية 
القرآن الكريم بوصفه علاًم رئيسًا يف رسم خريطة األداء النطقي للحرف القرآين عرب 

قواعد علم التجويد وقوانينه. 

إضافة إىل ما مّر ذكره كان عنوان امللف )الصوتيات الرتاثية برؤية معارصة (؛ 
لتحقيق غايتني:

أمهية  من  منه،  اللساين  والسيام  اإلسالمي،  لرتاثنا  ما  ببيان  تتمثل  األوىل:   
معرفية ال تقّل عن أمهية نتاجات احلقول اللسانية احلديثة، مع حلاظ الفارق الزمني 
وما يستبطنه من فوارق يف اإلمكانات وأدوات الكشف املعريف يف كل زمن بحكم 

التطور والتقّدم التقني لآليت عىل السابق .

الفكرية  النتاجات  أن  إىل  الذاهبة  املقولة  تأكيد  يف  فتتمثل  الثانية:  الغاية  أما   
والثقافية واملعرفية الرتاثية يمكن قراءهتا وتفعيل قيمها عرب األدوات احلديثة .



وجريًا عىل التقليد اجلاري يف الدوريات العلمية العاملية، خيّصص امللف بعدد 
حمّدد من الدراسات والبحوث، إن مل يكن العدد خمّصصًا برمته ملوضوعة املحور، 
وكانت رؤية اهليأتني أن يكون عدد امللف بأربعة أبحاث ؛ ليفسح املجال أمام احلقول 

املعرفية األخرى، وحتقيق التنّوع الذي تنشده املجلة يف ضمن أهدافها العامة .

 ،- تعاىل  اهلل  شاء  – إن  القادمة  املجلة  أعداد  يف  جاريًا  التقليد  هذا  وسيكون 
يف  التنّوع  حلاظ  مع  أبحاث  أربعة  يضّم  خاّص  ملف  عدد  لكل  خيّصص  بحيث 

املوضوعة املخّصصة التي يدور يف فلكها املحور.
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... ملخص البحث ...

عمدت الدراسة إىل متابعة حال امتناع توايل أكثر من إعالل يف املدونة العربية، 
وهل أّنه موضع إمجاع، وعملت عىل توضيح وتفصيل القول يف سبب املنع عند من 
خاض يف سبب امتناع التوايل، ثّم عمدت الدراسة إىل معاجلة مصاديق توايل أكثر من 
إعالل واضعًة جّل اهتاممها عىل تفسري التغيريات الصوتية التي حدث خالهلا هذا 
التوايل، حّتى إذا ما أقّرت وجود هذا التوايل يف املواضع املدروسة، عمدت الدراسة 
إىل إبداء رأهيا يف هذه اجلزئية - امتناع توايل أكثر من إعالل - لتكون بذلك موجهة 

لذهن القارئ بعدما عرضت له حيثيات هذه اجلزئية املهّمة من اللغة.



امتناع توايل إعاللني ... قراءة صوتية رصفّية

22

...Abstract...

The present study traces the state of impossibility of two 
vocalizations in the Arabic scriptures as considered to be an obstacle 
to the influence of some phonetic rules, in particular, vocalization 
rules; that it is to have more than one vocalization regarded as one 
of the obstacle of vocalization. The Study focuses upon the following 
isles: sequencing  impossibility in the ancient linguistic scripture-
delving into history and the acts of tracing-then three reasons float 
into being to prevent sequencing, darkness, misconstruction and 
compulsion. In the second isle we do tackle the possibility of having 
more than one vocalization and turn them to the modern linguistic 
lesson,. Then we conclude that the possibility of having more than 
one vocalization  is applicable as there is no sense of an obstacle 
Sibawaihi mentions, some or all; darkness, misconstruction and 
compulsion.
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المقدمة

 احلمد هلل األّول بال أّول كان قبلُه، واآلخر بال آخر يكون بعدُه، الذي َقرُصت 
عن رؤيته أبصاُر الناظرين، وعَجَزت عن نعته أوهام الواصفني، اللهمَّ وصّل عىل 

حمّمد عبدك ورسولك وأهل بيته الطيبني الطاهرين، وأصحابه املنتجبني. 

وبعُد..

فقد عانى اإلعالل ومل يزل يعاين من هشاشة ما قيل فيه، فهو ولتشابك بعض 
املستويات اللغوية - املستوى الصويت، واملستوى الرصيف، واملستوى الداليل - فيه 
ا نوًعا ما، إذ إّن املنّظر اللغوي يف هذه  كان اخلروج بمقوالت كلّية فيه أمًرا متعّسً
اللغوّية  املستويات  من  مستوى  مراعاة  إىل   - األحيان  غالب  يف   - يعمد  الظاهرة 
باملادة  يتّعلق  فيام  الشمول  الذي - وإن حّقق  ا، األمر  أن ُيصدر حكاًم عامًّ وحياول 
املدروسة من جهة املستوى امُلراعى يف إصدار احلكم - يؤدي إىل عدم انخراط أمثلة 
أخرى قد تشرتك يف املستوى الذي روعي يف إصدار احلكم إاّل إهّنا يف مستوى آخر 
الذي  املستوى  يف  مثيالهتا  مشاكلة  من  متنعها  هبيئة  تكون  قد  اللغة  مستويات  من 

ُأصدر بمراعاة احلكم. 

قد   - اإلعالل  جزئيات  من  جزئية  بوصفه   - إعالل  من  أكثر  توايل  كان  لذا 
عانى كثرًيا من هذا األمر، إذ نجد الرفض يف بعض األمثلة وعدم الرفض - بل بناء 
التعليل اللغوي عىل التوايل - يف أمثلة ُأخرى ومن هنا كّنا بحاجة إىل مقولة عاّمة 
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تراعي تلك املستويات مجيعها، وجتعل القارئ ينظر إىل هذه اجلزئية من نقطة أبعد 
حُييط منها بكّل ما يتعّلق هبذه اجلزئية، ويف خمتلف املستويات. 

ومن هنا عمدت الدراسة إىل متابعة حال امتناع توايل أكثر من إعالل يف املدونة 
القول يف  أّنه موضع إمجاع؟ وعملت عىل توضيح وتفصيل  العربية، وهل  اللغوية 
سبب املنع عند من خاض يف سبب امتناع التوايل، ثّم عمدت الدراسة إىل معاجلة 
مصاديق توايل أكثر من إعالل واضعًة جّل اهتاممها عىل تفسري التغيريات الصوتية 
املواضع  يف  التوايل  هذا  وجود  أقّرت  ما  إذا  حّتى  التوايل،  هذا  خالهلا  حدث  التي 
من  أكثر  توايل  امتناع  ـ  اجلزئية  هذه  يف  رأهيا  إبداء  إىل  الدراسة  عمدت  املدروسة، 
إعالل ـ لتكون بذلك موجهة لذهن القارئ بعدما عرضت له حيثيات هذه اجلزئية 

املهّمة من اللغة. 
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امتناع التوالي في المدّونة اللغوّية القديمة

تأصيل ومتابعة

القوانني  بعض  تأثري  رسيان  أمام  عائًقا  إعالل  من  أكثر  توايل  شّكل  لطاملا 
الصوتية والسّيام قوانني اإلعالل، إذ كان توايل أكثر من إعالل مانًعا قوًيا من موانع 
حديثه  معرض  يف  املربد)ت#286(  قال  القدماء،  جّل  ذكره  الذي  األمر  اإلعالل 
فإّن موضع  الباب  كان من هذا  "فام  ياءات:  عيناهتا والماهتا  التي  الياء  ذوات  عن 
العني منه صحيح، ألّن الالم معتّلة، فال جُتمع عىل احلرف عّلتان، فيلزمه حذف بعد 
بقوله:"وال  الفاريس )ت #377(  أبو عيل  به  ما رّصح  واعتالل")1(، وهو  حذف، 
جيتمع إعالالن يف الفعل كام مل جيتمع يف االسم")2(، وابن جني الذي ذكر يف تعليله 
قد  ألّنك  هذا  مثل  إعالُل  جيز  مل  "إّنام  ى(:  وُشوَّ ى  )ُجوَّ عني  يف  املنع  أو  التصحيح 
أعللت الالم بأن قلبتها ألًفا، فلم جيز إعالل العني؛ لئال جيتمع عىل الكلمة إعالل 
يف   )#617 )ت  واخلوارزمي  كالمهم")3(،  يف  مرفوٌض  وهذا  مجيًعا،  والالم  العني 
نِواء جمرى  النحويني أجرى  "لعّل بعض  املنع يف )نِواء(، قال:  تعليل التصحيح أو 
يعيش )ت #643(  وابن  لئال جيمع بني إعاللني")4(،  الواو  فيه  ُيعّل  مل  أّنه  ِرواء يف 
العتالل  العني  يعّلوا  "مل  قال:  ومثيالهتا،  )هوى(  يف  املنع  أو  التصحيح  تعليل  يف 
)ت  احلاجب  وابن  واحدة")5(،  كلمة  يف  إعاللني  بني  جيمعون  يكونوا  فلم  الالم 
"فلو قلبوا التي هي عني ياًء  646#( يف تعليله التصحيح أو املنع يف )ِرواء(، قال: 
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عىل قياس)رياح( جلمعوا بني إعاللني")6(، وقال ابن مالك: "توايل إعاللني إجحاف 
فينبغي أن جُيتنب عىل اإلطالق")7(، وريض الدين)ت 686#( يف تعليله التصحيح 
نِواء مجع  "وصّح رواء... كراهة اإلعاللني، وصّح  نِواء(، قال:  املنع يف )ِرواء،  أو 
ناو: أي سمني... الجتامع إعاللني")8(، وابن الناظم )ت 686#(، قال: "إذا اجتمع 
بّد من إعالل أحدمها  قبله، فال  ما  مفتوح  منهام متحّرك  عّلة، وكّل  يف كلمة حرفا 
وتصحيح اآلخر، لئال يتواىل إعالالن")9(، والنييل )من أعالم القرن السابع اهلجري( 
يف تعليله التصحيح أو املنع يف )اهلوى، والنوى(، قال: "فالقلب فيه يؤدي إىل اجلمع 
بني إعالل العني والالم")10(، وصاحب محاة )ت732#( يف تعليل التصحيح أو املنع 
يف )َنوى، وَعوى، وَشوى(، فقال: »ألهّنم ملّا أعّلوا المه مل جيمعوا بني إعاللني يف 
كلمة واحدة«)11(، وابن هشام )ت761#( يف تعليله التصحيح يف )ِرواء، وجواء(، 
فقال: »ُيقال: ِرواء، وجواء، بتصحيح العني؛ لئال يتواىل إعالالن«)12(، وابن عقيل 
)ت 769#( يف قوله: »إذا كان يف كلمة حرفا عّلة، كلُّ واحد متحّرك، مفتوح ما قبله 
مل جيز إعالهلام مًعا، لئال يتواىل يف كلمة واحدة إعالالن«)13(، ونظام املّلة النيسابوري 
)من أعالم القرن التاسع اهلجري(، قال: »وأصل َهوَي: َهِوي ُأعّل إعالل(رمى)فلو 
ذهبوا ُيعّلون الواو التي هي عني اجتمع إعالالن«)14(، واألزهري )ت905#( يف 
ألًفا  المهّن  »ُقلبت  قال:  واحلوى(،  واهلوى،  )احليا،  يف  املنع  أو  التصحيح  تعليله 
العني  إعالل  إعالالن  َلتواىل  ألًفا...  أعينهّن  ُقلبت  فلو  قبلها  ما  وانفتاح  لتحركها 
حرفا  الكلمة  يف  اجتمع  فقال:»إذا   ،)#929 )ت  واألشموين  الالم«)15(،  وإعالل 
عّلة: واوان أو ياآن أو واو وياء، وكّل منهام يستحق أن ُيقلب ألًفا لتحّركه وانفتاح ما 

قبله، فالبّد من تصحيح إحدامها، لئال جيتمع إعالالن يف كلمة«)16(.
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إذن فإّن توايل أكثر من إعالل أمر مرفوض، لكنَّ السؤال الذي ينبغي أن ُيطرح 
التوايل  هذا  يرفض  اللغة  عامل  ثّم  ومن  العريب  الناطق  جعل  الذي  السبب  ما  هنا: 

لألعاليل؟

هلذا  تعليل  من  سيبويه  ذكره  بام  باالستعانة  ذلك  عن  اإلجابة  نستطيع  لعّلنا 
فعلوا  إذا  أو واو؛ ألهّنم  ياء  ُتعاّلن والالم  والياء ال  الواو  أّن  "اعلم  قال:  الرفض، 
للتخفيف.  اعتّلتا  ذلك صاروا إىل ما يستثقلون، وإىل االلتباس واإلجحاف. وإّنام 
فلاّم كان ذلك يصرّيهم إىل ما ذكرت لك ُرِفَض")17(، يّتضح من هذا النّص أّن سبب 

الرفض ناتٌج عن تضافر أسباٍب ثالثة هي:

• االستثقال.	
• االلتباس. 	
• اإلجحاف. 	

ولكي نقف عىل حقيقة ما ذكره سيبويه البّد لنا من التحقق من وجود كل سبب 
من هذه األسباب الثالثة يف األمثلة التي شكل توايل إعاللني فيها مانًعا من أن تقّل. 

: االستثقال: أوالاً

 لعّلنا نستطيع القول: إّن اجتامع أكثر من إعالل يف كلمة واحدة قد ينايف حقيقة 
 – احلذف  أو  النقل  أو  القلب  عمليات  إّن  إذ  التخفيف،  وهي  غايته  يف  اإلعالل 
ا عىل الناطق بدرجات معينة تكون  التغيري - يف األصوات املنطوقة ُتوّلد ثقال أدائيًّ
عنها،  املتحّول  الصوتية  الُنسج  بعض  املتوّلد عن  الثقل  أقّل من درجات  بال شّك 



امتناع توايل إعاللني ... قراءة صوتية رصفّية

28

وهذا - َلربَّام - هو ما حدا بالناطق عىل العدول عن الثقل األكرب يف الُنسج امُلستثقلة 
إىل الثقل األصغر الناتج عن عملية التغيري - اإلعالل - وهنا يكون للتخفيف درجة 
تعرف عرب طرح درجة الثقل األّول من درجة الثقل الثاين - إن أمكن ذلك - وإّن 
تكرار هذه العملية يف الكلمة الواحدة - وإن كان حُيّقق ختفيًفا عىل مستوى الصوت 
امُلخّفف - يؤدي إىل توليد نوع من الثقل عىل مستوى الكلمة، فهو إىل جانب درجة 
امُلتحّول إليه يشتمل عىل ثقل يتّولد من عملية التحويل  الناجتة عن الصوت  الثقل 
نفسها، ألّن هذه العملية متنع اللسان من التحّرك بانسيابية كام لو كان الصوت غري 
حمّول، فهي - أي عملية التغيري - بمنزلة عارض يعرض للسان فيجعله يغرّي طريقة 
الواحدة،  الكلمة  العملية يف  بتكرار  يزداد  الذي  الثقل  فيه من  ما  فيه  األداء، وهذا 
ولعّل ما يؤكد هذا القول هو ورود بعض الصيغ التي تتشّكل من النسيج الصويت 
نفسه الذي ينتج عن هذه الصيغ فيام لو ُأعلت بإعاللني، وذلك نحو: )رواء(، فإهّنا 
داللة  وهلا  اللغة  يف  موجودة  الصيغة  وهذه  )ِرياء(  ألصبحت  إعاللني  ُأعّلت  لو 

حمددة)18(. 

إذن فاالستثقال سبب صويت، فهو يعمل عىل رفض توايل إعاللني من الناحية 
الصوتية؛ ألّن االستثقال واجلهد تربط بينهام عالقة طردية فكّلام زادت كمّية أحدمها 
وهو  للغة.  الصويت  املستوى  من  نابع  االستثقال  فإّن  ثّم  ومن  اآلخر،  كمّية  زادت 

ألصق املستويات بعضلة اللسان.

ثانياًا: االلتباس:

إىل  يفيء  جّله  يف  العربية  متن  »أّن  بمعنى  ـ  قالبية  لغة  العربية  اللغة  كانت  ملّا 
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قوالب متاميزة جمّردة، وهي حوامل ملعاٍن خمصوصة، ومؤدّية ألدوار وظيفّية«)19( - 
كان باإلمكان القول: إّن الكلمة التي ال ُتعّل إاّل إعالاًل واحًدا، تبقى حمافظة إىل حّد 
ما عىل شكلها األصيل بمعنى أهّنا ال تتغري كثرًيا ـ وأّن املتعامل مع مثل هذه األلفاظ 
يستطيع - من دون كثري نظر - أن ُيرجع هذه األلفاظ إىل أصلها الذي تغرّيت عنه، 
ولكّنها إذا ما ُأعلت إعالاًل آخر فلربام أّدى ذلك هبا إىل االبتعاد عن ذلك األصل، 
ولربام وجد املتعامل معها صعوبة يف إرجاعها إليه، أو قد ال يستطيع ذلك البتة، ّما 
جيعلها عائمة إذ جيتذهبا أكثر من أصل وهذا ما يؤدي إىل حدوث اللبس، ولعّل ما 
حيصل يف )ِرواء( فيام لو ُأعّلت إعاللني خري دليل عىل ما يضفيه توايل إعاللني عىل 
بعض األلفاظ من اللبس، إذ إهّنا - أي ِرواء - إذا ما ُأعّلت - بقلب الواو الواقعة 
ما  )ِرياء()20(، وهذا  باملصدر  تلتبس  ذاك  )ِرياء( وهي عند  فإهّنا تصبح  ياًء -  عيًنا 
جيعلنا نقرر أّن اجلانب الداليل له األثر الواضح يف امتناع جريان قانون صويت وهو 

اإلعالل إىل جانب إعالل آخر.

ثالثاًا: اإلجحاف:

 تدّل مادة )ج ح ف( يف املعجم العريب عىل معاٍن متعّددة منها الذهاب باليشء 
ومنها اإلخالل به)21(، ولعّل سيبويه أراد يف نّصه املذكور آنًفا أحد هذين املعنيني أو 
كليهام مًعا، فكّلنا يعرف أّن توايل إعاللني يف بعض حالته قد يؤدي إىل حذف أكثر 
من صوت من أصوات ذلك اللفظ املعّل، ومن ثّم يرتكه مشّوًها، ولعّل من أنجع ما 
ُيستشهد به هنا هو )شوى( وأمثلتها )هوى، ونوى، وغوى(، إذ إّن أصل )َشَوى( 

هو )َشَوَي(، وبيانه عىل وفق تفسريات القدماء اآليت:
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)َشَوَي(: حتركت الياء - الم الصيغة - وُسبقت بفتحة فُقلبت ألفًا، فأصبحت 
ألًفا  فقلبت  بفتحة  وُسبقت   - الكلمة  -عني  الواو  حتّركت  )َشَوى(:  الصيغة 
فأصبحت الصيغة )شاا(: التقى ساكنان عىل غري حّدمها فُيتخّلص من هذا املحذور 

بحذف أحدمها فتصبح الصيغة )شا(، وهكذا األمر مع بقية األمثلة.

وزعمنا أّن سيبويه أراد باإلجحاف املعنيني املذكورين آنًفا ناتج عن أمرين:

فيها - فيام لو  إّن توايل إعاللني  إذ  املعنى،  ناحية  الكلمة من  ينظر إىل  أحدمها 
عىل  تدّل  تعد  مل  إذ  برّمته،  اللفظة  هذه  من  املراد  املعنى  ذهاب  إىل  يؤدي   - ُأجريا 
ذلك املعنى الذي كانت تدّل عليه قبل إجراء اإلعاللني، وهذا يدفعنا إىل القول بأّن 

سيبويه أراد املعنى األول وهو )الذهاب باليشء(.

 أّما اآلخر فإّنه ينظر إىل الكلمة من الناحية الصوتية ومن الناحية الرصفية، فأّما 
اإلخالل بالكلمة من الناحية الصوتية فيتمّثل يف أّن توايل إعاللني يؤدي - يف هذه 
األمثلة - إىل حذف مجلة من أصوات الكلمة ويرتكها من دون تعويض ّما خيّل هبا 

من الناحية الصوتية، وجيعلها تفتقر إىل التوازن واالنسجام الصوتيني. 

 وأّما اإلخالل بالكلمة من الناحية الرصفية فإّنه يتمّثل يف أّن هذا احلذف الذي 
 - صوتني  من  تتكّون  الصيغة  جعل  قد  األمثلة،  هذه  يف  اإلعاللني  توايل  عن  نتج 

حرفني عىل وفق تعبري القدماء - وهو أمر ال تتقبله العربية.

مصاديق اجتماع أكثر من إعالل

 إّن إطالق القول بامتناع توايل أكثر من إعالل ال يتفق كثريًا مع الواقع اللغوي 
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الذي نجده يشتمل عىل غري مصداق هلذا التوايل، وسنعمد - فيام يأيت من البحث 
وهذه  القدماء،  منطلقات  وفق  وعىل  املصاديق  هذه  من  مصداق  كل  ذكر  عىل   -

املصاديق:

1( إذا كانت الواو أو الياء عينااً لفعل ماٍض مزيد متحركة:

بامتناع اجتامع  القول  ّما يقف بوجه إطالق  املتن الرصيف العريب  ّما نجده يف   
الياء عيًنا لفعل متحّركة وقد ُسبقت بساكن  الواو أو  أكثر من إعالل ما كانت فيه 
صحيح)22(، قال سيبويه:»فإذا كان احلرف الذي قبل احلرف املعتّل ساكًنا يف األصل 
الساكن...  عىل  حركته  وحتّول  املعتّل  تسّكن  فإّنك  ياًء  وال  واًوا  وال  ألًفا  يكن  ومل 
السريايف يف  وأباَن، وأخاَف، واسرَتاَث، واسَتعاَذ«)23(، وقال  أجاَد، وأقاَل،  وذلك 
بيان آلية هذا اإلعالل: »فأّما أفعل فنحو أجاَد وأباَن وأقاَل واألصل فيه أْجَوَد وأْقَوَل 
وأْبنَيَ ألقوا فتحة الياء والواو عىل الساكن، وهو فاء الفعل وقلبومها ألًفا فقالوا أجاَد 
واْسَتْبنَيَ  اْسَتْقَوَم  واألصل  واْسَتباَن  اْسَتجاَر  كقولك  فهو  اْسَتْفَعل  وأّما  وأباَن... 

فألقيت فتحة الياء والواو عىل ما قبلهام وقلبتهام ألًفا«)24(، وبيان ذلك:

• القاف، 	 وهو  قبلها  الصحيح  الساكن  إىل  الواو  حركة  ُنقلت  )أْقَوَم(: 
قبلها  ما  وانفتاح  األصل  يف  لتحركها  ألًفا  الواو  ُقلبت  )أَقْوَم(:  فصارت 

اآلن)25( فصارت )أقاَم(.

• القاف، 	 وهو  قبلها  الصحيح  الساكن  إىل  الواو  حركة  ُنقلت  )اْسَتْقَوَم(: 
فصارت )اْسَتَقْوَم(: ُقلبت الواو ألًفا لتحركها يف األصل وانفتاح ما قبلها 

اآلن، فصارت )اْستقام(. 
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 إنَّ التمثيل الصويت هلذه األمثلة:

• ـَـ / 	 ـَـ و / م  ـَـ / ق  ـَـ / )أَقْوَم(:/ ء  ـَـ / م  ـَـ ق / و  )أْقَوَم(: / ء 

• ـَـ /. 	 ـَ / م  ـَ ـَـ / ق   )أَقاَم(:/ ء 

• ـَـ 	 ـَـ / )اْسَتَقْوَم(:/ ء ـِـ س / ت  ـَـ / م  ـَـ ق / و  )اْسَتْقَوَم(:/ ء ـِـ س / ت 
ـَـ /  ـَـ و / م  / ق 

• ـَـ /. 	 ـَ / م  ـَ ـَـ / ق   )اْسَتَقاَم(:/ ء ـِـ س / ت 

يدفعنا إىل القول - فضاًل عن كون الصيغة ما زالت عىل فعليتها، فهي باحلمل 
عىل املايض املجرد أجدر - أّن ما حدث فيها ما هو إاّل متثيل ملا هو راسخ يف ذهن 
الناطق العريب بعد أن قّر يف ذهنه تغيري الصوت الذي يتوسط البنية إىل صوت مّد - 
حركة طويلة - فلاّم كان التغيري يف املحمول عليه قد نتجت عنه هذه احلركة الطويلة 
ُ إليه  ألزَم ذلك - بعد أن أصبحت عملية التغيري حتمية - أن يكون الصوت امُلَتَغريَّ

هو حركة طويلة.

 أّما املحدثون، فإهّنم وإن مل يشريوا إىل اإلعالل يف الفعل املزيد املايض إال أنَّ 
النسيج الصويت العام يف هذه األمثلة هو عينه موجود يف أمثلة أخرى، كانوا عّللوا 
اإلعالل فيها بتعليالت مّر ذكرها، فالنسيج الصويت الضيق ـ املزودج اهلابط - )و( 

موجود يف مصدري اإلفعال واالستفعال، ويف الظروف وغريها.

 وقد كانت هذه التفسريات من ِقبلهم ُتشري يف معظمها إىل القول بحذف الواو، 
ومن ثّم إطالة حركتها بعد أن تنتقل لتكون قّمة للقاعدة املتطّرفة يف املقطع السابق. 
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2( إذا كانت الواو أو الياء عيناًا لفعل مضارع متحركة: 

أكثر  توايل  فيها  ُيرفض  مل  التي  املواضع  من  العريب  الرصيف  املتن  يف  نجده  ّما   
ابن جني: »فأّما  بالقلب)26(، قول  بالنقل واإلعالل  إذ جيتمع اإلعالل  من إعالل، 
َيُب( فأرادوا اإلعالل فنقلوا الفتحة إىل اخلاء  َوُف، وهَيْ )خياُف، وهياُب( فأصلهام، )خَيْ
ْيُب(، ثّم قلبوا الواو والياء ألفني لتحركهام يف  ْوُف، وهَيَ واهلاء فصاروا يف التقدير )خَيَ
األصل وانفتاح ما قبلهام اآلن، وألهّنام قد اعتّلتا رضورًة يف )خاف، وهاب(«)27(، 
إذا ُسّكن ما قبلهام جرتا جمرى الصحيح  الواو والياء  القدماء قد ذكروا »أنَّ  وكان 
فلم ُتستثقل فيهام احلركة«)28(، غري أهّنم عّللوا اإلعالل يف هذه األمثلة احلاملة ملثل 
هذه الُنسج الصوتية باإلتباع هلا يف املايض حيث ُأعّلت فيه)29(، ولتحّركها يف األصل 

وانفتاح ما قبلها يف هذه الُنسج بعد النقل)30(.

 إّن آلية اإلعالل يف هذه الُنسج عىل وفق ما ذهب إليه القدماء هي: 

• َوُف(: ُتنقل حركة الواو - الفتحة - إىل الساكن الصحيح قبلها - اخلاء 	 )خَيْ
ْوُف(: ُتقلب الواو ألًفا لتحّركها يف األصل والنفتاح ما قبلها  - فتصري )خَيَ

اُف(.  اآلن فتصري )خَيَ

• َيُب(: ُتنقل حركة الياء - الفتحة - إىل الساكن الصحيح قبلها - اهلاء - 	 )هَيْ
ْيُب(: ُتقلب الياء ألًفا لتحّركها يف األصل وانفتاح ما قبلها اآلن،  فتصري )هَيَ

اُب(.  فتصري )هَيَ

هو   - الريض  خال   - كّلهم  القدماء  لدى  النسج  هذه  يف  اجتمع  الذي  إّن   
اإلعالل بالنقل واإلعالل بالقلب، أّما الريض االسرتابادي فقد ذكر أّنه: »إذا حتّرك 
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الواو والياء وسكن ما قبلهام فالقياس أن ال ُيعاّل بنقٍل وال بقلب؛ ألّن ذلك خفيف، 
لكن إن اتفق أن يكون ذلك يف فعٍل قد ُأعّل أصله بإسكان العني أو يف اسم حممول 
عليه ُسّكن ذلك الفعل واملحمول عليه ؛ إتباًعا ألصله، وبعد اإلسكان تنقل احلركة 
إّنام ختتلف بحركات  الفعل  أوزان  البنية؛ ألّن  تنبيًها عىل  املتقّدم،  الساكن  إىل ذلك 
بالنقل واإلعالل  بالتسكني واإلعالل  العني«)31(، فالذي جيتمع عنده هو اإلعالل 

بالقلب. 

أّما املحدثون فقد ذهبوا إىل أّن ما حيدث فيام اتفق القدماء عىل تسميته إعالاًل 
بالنقل، ما هو إاّل إعالل باحلذف فقد أوجز الدكتور عبد الصبور شاهني القول يف 
أّنه يمكن تلخيص مجيع صور اإلعالل بالنقل يف الصور اآلتية حيث  ذلك، فذكر 
الياء،  أو  الواو  فتسقط  احلالتني -  ياء وحركة - قصرية يف  أو  واو وحركة،  جتتمع 

وتطول احلركة بعدها:

ـُـ( )( )ي ـِـ( )(  )و 
ـَ( )(  ـَ ـَـ( )( )ي  )و 

)و ـِـ( )()32(

اللغة  أّن  ها إىل حقيقتني، قال: »والسبب  التغرّيات كلِّ السبب يف هذه  وأرجع 
تكره أن تتابع أصوات اللني يف صورة حركة ثنائية عىل هذا النحو الثقيل، فتهرب منه 
إىل توحيد احلركة لتصبح فتحة أو كسة، أو ضّمة طويلة. هذا من الناحية الصوتية، 
أّما من الناحية املقطعية فإّن املقطع العريب يتكّون يف حالة احلركة الثنائية من حركات 
الواو أو  النسيج املقطع العريب، فكان إسقاط  يّتفق مع خصائص  فقط، وهو ما ال 
الكلمة، وجزًءا من  فاء  باعتبارها  املتخّلفة عنه  الطويلة  الياء سبًبا يف إحلاق احلركة 
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املقطع الطويل«)33(. 

وقعتا  احلركة  نصفي  »أّن  إىل  ذهب  فقد  النوري  جواد  حممد  الدكتور  أّما 
وقريبا  ضعيفان  صامتان  والياء  الواو  أّن  املعلوم  ومن  مقطع،  بداية  يف  متحّركتني 
املبدوء هبام يكون ضعيًفا... ومن ناحية أخرى  الشبه باحلركات، وهلذا فإّن املقطع 
فقد جاءت نصفا احلركة متحّركتني، وقد نّص اللغويون العرب عىل استثقال النطق 
هبام يف حال حتّركهام«)34(، وهو يرى كسابقه أّن ما حصل يف أمثلة اإلعالل بالنقل هو 
حذف للواو أو الياء وإطالة حركتها، قال: »إّن كّل ما حدث يف هذه األمثلة وما كان 
عىل غرارها متّثل يف سقوط الواو والياء اللتني اسُتثقلتا باحلركة املالبسة هلام من بداية 
املقطع ثم تّم التعويض عنهام بإطالة احلركة القصرية الواقعة بعدمها، وذلك من أجل 

املحافظة عىل اإليقاع وعدم اإلخالل يف الكمّية الصوتية املكّونة للبنية«)35(.

أّما الدكتور حازم عيل فقد ذهب إىل أّن هذا النوع من األفعال قد مّر يف تطوره 
االنكامش،  ومرحلة  التسكني،  ومرحلة  التصحيح،  مرحلة  هي:  مراحل  بأربع 
َوُف( هبذه  اُف( نتج عن مرور الفعل )خَيْ ومرحلة الفتح اخلالص، وذكر أّن الفعل )خَيَ

َوُف خَياُف)36(.  ْوُف خَيَ َوُف خَيَ املراحل األربع، وعىل النحو اآليت: خَيْ

حرف  حركة  »نقل  أّن  إىل  ذهب  فقد  اجلليل  عبد  القادر  عبد  الدكتور  أّما 
العّلة.... ال يمّت إىل الواقع الصويت والبناء بأية صورة«)37(، وذكر أّن تعليل القدماء 
»غري منطقي. أواًل: إّن الواو والياء صائتان طويالن حُيّرك هبام الصوت الواقع قبلهام، 
فكام حيّرك احلرف بالصوائت القصرية، كذلك حيّرك بالصوائت الطويلة، ولعّل هذا 
اخلطأ متأٍت من رسم صور احلروف واحلركات، ومن فعل كينونة الكتابة العربية. 
إذ ال توجد من األساس، حركة عىل احلرف الواقع قبل الصوائت الطويلة، ألّنه ال 
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القصرية  لتلك احلروف أن حُتّرك بثالث حركات متوالية مّرة واحدة، احلركة  حيق 
واحلركة الطويلة املزدوجة«)38(.

أّما الدكتور زيد القراّلة فقد ذهب إىل أّن غاية هذا التغيري أمران، قال: »ويتم 
التبديل الصويت بناًء عىل أمرين: األّول لتصحيح الصوت وختفيفه، والثاين لتصحيح 
الوزن وطول الكلمة«)39(، وإّن »ما حدث هو حذف حركة الواو أو الياء، فقرصت 
الكلمة، وُعّوض من قرصها بتطويل احلركة، سواء أ كانت فتحة أم ضّمة أم كسة، 

فاستقامت الكلمة وعادت من ثالثة مقاطع«)40(. 

غري أّننا نرى خالف ذلك، فقد كان القدماء عّللوا هذا اإلعالل بأحد تعليلني، 
قال ابن جني: »فلام جاء املضارع أعّلوه إتباًعا للاميض لئاّل يكون أحدمها صحيًحا 
... فأّما من ذهب إىل أّن )َيُقوُل، وَيبِيُع( ونحومها إّنام اسُتثقلت احلركة  واآلخر معتالًّ
فيهام يف الواو و الياء فُنقلت إىل ما قبلهام فُسّكنتا، فغري معبوٍء بقوله، ألّن الواو و الياء 
إذا ُسّكن ما قبلهام جرتا جمرى الصحيح فلم ُتستثقل فيهام احلركة«)41(، ويّتضح من 
قوله أّن هناك من عّلل هذا اإلعالل بثقل احلركة عىل الواو والياء الذي وصفه ابن 
جني بأّنه )غري معبوٍء به(، عىل خالف من عّللها باحلمل عىل املايض »وهذا هو الذي 

عليه حّذاق أهل الترصيف«)42(.

ونرى أّن اإلعالل يف هذه األفعالـ  وربَّام كان يف مواضع اإلعالل بالنقل مجيعها 
- ناتج عن تضافر التعليلني، والدليل عىل ذلك قول سيبويه: »وإّنام كان االعتالل 
يف الياء و الواو لكثرة ما ذكرت لك من استعامهلم إّيامها وكثرة دخوهلام يف الكالم، 
وأّنه ليس ُيعّرى منهام ومن األلف أو من بعضهّن. فلاّم اعتّلت هذه األحرف جعلت 
احلركة التي يف العني حمّولة عىل الفاء، وكرهوا أن ُيقّروا حركة األصل حيث اعتّلت 
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العني«)43(، فالواو والياء ملّا اعتّلتا يف املايض جعلهام ذلك تقرتبان من الصوائت - 
احلركات - بصفة أكرب، فلم تعد - الواو والياء - قادرتني عىل محل احلركة، إذ إّن 
قوية  قاعدة  تبحث عن  قاعدتان ضعيفتان، واحلركة  فهام  احلركة ال حتمل احلركة، 
املهّددة  الضعيفة  القاعدة  هذه  من  احلركة  انتقال  إىل  أّدى  ّما  هلا،  حاماًل  لتكون 
بفتحة  الواو  فُسبقت   - الساكن  الصامت   - قبلها  القوية  القاعدة  إىل  باالعتالل 
ـَـ / شّكلت معها مزدوًجا هابًطا - فهام يف املقطع نفسه - وهذا النوع من  قصرية / 
املزدوج مكروه يف العربية، فعمد الناطق إىل حذف الواو، وتطويل الفتحة القصرية 

السابقة هلا، بغية احلفاظ عىل االنسجام الصويت للبنية. ومتثيل ذلك صوتًيا: 

• ـُـ / 	 ـَـ و / ف  ـَـ / خ  ْوُف:/ ي  ـُـ / خَيَ ـَـ / ف  ـَـ خ / و  َوُف:/ ي  خَيْ

• ـُـ /. 	 ـَ / ف  ـَ ـَـ / خ  اُف:/ ي  ـُـ / خَيَ ـَـ / ف  ـَـ / خ  ُف:/ ي   خَيَ

3( إذا كانت الواو أو الياء عيناًا السم مفعول آٍت على )مفعول(: 

ّما نجده يف املتن الرصيف العريب ّما جيتمع فيه أكثر من إعالل الُنسج الصوتية 
التي تكون فيها الواو أو الياء عيًنا السم مفعول آٍت عىل )َمفُعول(44، قال سيبويه: 
»ويعتّل )َمْفُعوٌل( منهام كام اعتّل )ُفِعَل(، ألّن االسم عىل ُفِعَل َمْفُعوٌل، كام أّن االسم 
الواو  فأسكنوا  َمْزُوٌر،  األصل  كان  وإّنام  وَمُصوٌغ،  َمُزوٌر  فتقول:  َفاِعٌل.  َفَعَل  عىل 

األوىل كام أسكنوا يف َيْفَعُل، وُحذفت واو مفعوٍل ألّنه ال يلتقي ساكنان«)45(. 

وكانوا ذكروا اآللية التي حيدث فيها هذا التغيري، قال ابن عصفور: »وأّما اسم 
املفعول فإّنه يأيت عىل وزن )َمْفُعول( عىل قياس الصحيح، نحو:)َمْبيُوع( و )َمْقُوْول( 
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فُيعّل محاًل عىل فعله، فتنقل حركة العني إىل الساكن ]كذا[)46( )َمُقْوْول( و )َمُبْيوع( 
فيجتمع ساكنان: واو )مفعول( والعني، فتحذف واو )مفعول(، فيقال )َمُقوٌل( يف 
ذوات الواو. وأّما )َمْبُيوٌع(، فإّنه إذا ُحذفت واو )َمفعول( ُقلبت الضّمة التي قبل 

العني كسة، لتصّح الياء، فتقول: )َمبِيٌع(. هذا مذهب اخلليل وسيبويه«)47(. 

وكان األخفش قد خالف اجلمهور يف املحذوف، قال ابن عصفور: »وأّما أبو 
ساكنان،  له  فيلتقي  الواو،  ذوات  يف  الفاء،  إىل  العني  من  احلركة  ينقل  فإّنه  احلسن 
من  الضّمة  ينقل  )َمْبُيوع(  نحو  الياء  ذوات  ويف  )َمُقول(.  فيقول  العني  فيحذف 
الياء إىل ما قبلها، ثم يقلب الضّمة كسة لتصّح الياء فيلتقي ساكنان - الياء و واو 
)َمفعول( - فتحذف الياء، فتجيء الواو ساكنة بعد كسة، فتقلب الواو ياًء، فيقول: 

)َمبِيٌع(«)48(.

وبيان ذلك:

• )َمْقُوْول(: ُتنقل حركة العني إىل الساكن الصحيح قبلها، فتصري )َمُقْوْول(: 	
يلتقي ساكنان، حُتذف واو )َمفعول( عند اخلليل وسيبويه، فتصري )َمُقْول( 
فتصري  األخفش  عند  )َمفُعول(  عني  الواو  وحتذف  )َمُفْعل(،  وزن  عىل 

)َمُقْول( عىل وزن )َمفْول(. 

• )َمْبُيْوع(: ُتنقل حركة العني إىل الساكن الصحيح قبلها، فتصري )َمُبْيْوع(: 	
يلتقي ساكنان، حُتذف واو )َمفعُول( عند اخلليل، وسيبويه، فتصري )َمُبْيع(: 
ُتقلب الضّمة كسة لتصّح الياء، فتصري )َمبِْيع( عىل وزن )َمِفْعل(، وحُتذف 
الياء عني)َمفُعول( عند األخفش، وقبل احلذف ُتقلب الضّمة كسة الياء، 
فتصري )ُمبِْيْوع(: حُتذف الياء، فتصري )َمبِوع(: جتيء الواو ساكنة بعد كسة 
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فُتقلب ياًء، فتصري )َمبِْيع( عىل وزن )َمِفْيل(. 

ومن ثّم فإنَّ ما جيتمع يف هذه الصيغ من اإلعالل هو اإلعالل بالنقل واإلعالل 
يف  بالقلب  واإلعالل  باحلذف  واإلعالل  بالنقل  واإلعالل  الواوي،  يف  باحلذف 

اليائي.

وقد ذهب املحدثون إىل القول باحلذف - مثلام أسلفنا - إذ ذكر الدكتور عبد 
األجوف  الفعل  هذا  )مفعول( من  بوزن  اسم  أّنه »يف حالة صوغ  الصبور شاهني 
عىل  تم  التحّول  أّن  أي:  )َمبِيع(،  ثّم:  )َمْبُيوع(  و  )َمُقول(،  ثّم:  )َمْقُوول(  يقال: 

الصورة التالية: 
uu < wuu 

 i i < yuu

أدنى  الياء سقطت دون  أو  الواو  أن  النموذج عىل  النظر يف صور هذا  ويدّلنا 
زيادة يف موضعها، كام يدّلنا عىل أّن الصيغة املطلوبة من الفعل هي التي تتحكم يف 
شكل التحليل الصويت. ولذلك احتدت الصور املكروهة، كام احتدت الصور التي 

انتهت إليها الكلامت يف اللغة الفصحى«)49(. 

وهذا عني ما ذهب إليه الدكتور عبد املقصود حممد عبد املقصود إذ كان متابًعا 
له فيه)50(.

 أّما الدكتور البكوش فقد ذهب إىل أّن ما حيدث يف اسم املفعول من األجوف 
الواوي هو إدغام الواو يف حركتها، قال: »حيث تكون الواو مضمومة بعد حرف، 
إدغام  فإّن  أّن احلركة هي ضّمة طويلة،  فإهّنا تدغم كالعادة يف حركتها. ونظًرا إىل 
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الواو فيها ال يزيدها طواًل، وكأّنام قد حذفت: َمْقُوول َمُقول«)51(، وهو يقول مثل 
هذا القول يف اليائي، قال: »أّما يف اسم املفعول من األجوف اليائي، فإّن الياء يف مثل 
َمْبُيوع توجد أيًضا بني حرف وضّمة طويلة. لكّن إدغام الياء يف الضّمة يعطي كسة 

طويلة )َمبِيٌع( وذلك للتمييز بني األجوف الواوي واألجوف اليائي«)52(. 

مقطع  بداية  يف  احلركة  نصف  الواو  »وقعت  قال:  فقد  النوري،  الدكتور  أّما 
سقوطها«)53(،  إىل  أدى  ّما  زائًدا  استثقااًل  الواو  فاستثقلت  طويلة  بحركة  ومتلّوة 
املقطع إىل  بداية  الياء من  )َمْبُيوع( فقال: »استتبع سقوط  أّما يف  )َمْقُوول(،  هذا يف 
بقاء الضّمة الطويلة، فكان ال مفرَّ من استبدال الكسة الطويلة هبا لإلحياء بالصوت 
جهة  من  للكلمة  اليائي  األصل  عىل  وللمحافظة  الياء،  وهذا  جهة،  من  املحذوف 
أخرى«54، وزاد أّنه » جتدر اإلشارة إىل أّن التغريات الصوتية التي صاحبت عملية 

التشكيالت البنيوية، استتبعت عملية إعادة تشكيل النسج املقطعي«)55(. 

أّما الدكتور الشواهنة، فقد ذكر أّن »الناظر يف مثل هذه البنى جيد أّنه ال وجود 
للحركة املتومهة قبل الواو ُنقلت للعني، فال يوجد يف مثل هذه البنى إعالل بالنقل 

والكتابة الصوتية تبنّي هذا: 

• 	maq \ wuuI َمْقول
• 	 maf \ ´uuI مفعول

فأين احلركة التي عىل العني حتى حُتذف؟«)56(. ويف هذا القول نظر، ولعّل ما 
نّص عليه من متثيل صويت دليل قاطع عىل بطالن هذا القول، والضّمة الطويلة يف 
املقطع الثاين - مثلام هو ظاهر يف التمثيل الصويت - قّمة الواو والعني، فكيف تكون 
العني ساكنة وبعدها ضّمة طويلة، بل إّن هناك تناقًضا ملحوًظا يف كالم الدكتور، 
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الضعيفة يف  البنى هو إسقاط نصف احلركة  ما حدث يف هذه  كّل  »إّن  يقول:  فهو 
بثقل نصف  يقول  نراه  إذ  ثقاًل«)57(.  فزادت  ؛ ألهّنا حتّركت  والثقيلة  املقطع،  بداية 

الصامت الواو والياء ألهّنا حتّركت، وهذا خالف ما ذكره قبل ذلك. 

أّما الدكتور الطيب البكوش، فقد تفّرد بالقول: إّن الواو يف اسم املفعول تكون 
»مضمومة بعد حرف فإهّنا ُتدغم كالعادة يف حركتها. ونظًرا إىل أّن احلركة هي ضّمة 
طويلة، فإّن إدغام الواو فيها ال يزيدها طواًل، وكأّنام قد ُحذفت«)58(، وهو قول ال 
يمكن تصّوره بحال من األحوال؛ ألّنه إذا كانت الواو املدغمة يف حركتها ال تزيدها 
كوهنا  عىل  الدليل  وما  باإلدغام؟  القول  من  احلكمة  فام  حذفت  قد  وكأهّنا  طواًل 

مدغمة يف حركتها؟ 

فكّلنا يعلم أّن اإلدغام يرتك أثًرا يف األصوات املدغمة يكون أمارة عىل ذلك 
اإلدغام، والكتابة الصوتية، ومالحظة النطق السليم هلذه األمثلة ال تفيض إىل وجود 

ذلك األثر بل تبنّي خالف ذلك. 

ضوء  يف  بالنقل  اإلعالل  مواضع  تفسري  يف  فامٍض  عيل،  حازم  الدكتور  أّما 
مقولته باالنكامش، إذ ذكر أّن اسم املفعول قد مّر بمرحلتني مها: مرحلة التصحيح، 
ومرحلة انكامش الصوت املركب)59(، وقال: »ويمكن توضيح ذلك عىل الكلمتني 

السابقتني... عىل النحو اآليت: 

• 	 makwulun makülun َمْقُووٌل َمُقوٌل 
• 	 mabyucun mabïcun َمْبُيوٌع َمبِيٌع 

ويّتضح من التحليل السابق أّنه ال يوجد فيها نقل حركة مصاحبة حلرف املّد، 
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بل إّن هذه احلركة الطويلة - حرف املّد - التي نراها يف أمثلة هذه الظاهرة ناجتة عن 
انكامش الصوت املركب، وهلذا فإّن هذه األمثلة وما كان عىل شاكلتها تدرج يف دائرة 

ظاهرة صوتية يمكن أن نطلق عليها اسم )ظاهرة االنكامش(«)60(.

غري أّننا نرى أّن الذي حدث يف )َمْفُعول( هو اآليت: 

قبلها،  الصحيح  الساكن  إىل  العني  حركة  ُتنقل  ل/  ـُـ  و  ق/  ـَـ  )َمْقُوول(:/م 
مقطع  وهو  متامّد  بمقطع  الصيغة  تنتهي  إذ  ول/  ـُ  ـُ ق   / ـَـ  م  )َمُقوول(:/  فتصري 
مستثقل ومرشوط وقوعه يف الوقف أو عدم اإلعراب)61(، فُيتخّلص من هذا املقطع 
 / ـَـ  م  )َمُقول(:/  فتصري  عريب،  لغوي  عرف  وهو  الواو  األول،  الساكن  بحذف 
ـُ ل/، إذ يتحّول املقطع املتامّد )ص ح ح ص ص( إىل املقطع مديد )ص ح ح  ـُ ق 
أيًضا يف  يكثر  أّنه  كام  داّبة،  و  باب شاّبة  كثرًيا يف  النثر  »يوجد يف  مقطع  ص( وهو 
أواخر الكلم يف حالة الوقف مثل املقطع: )ِمنْي( من )املسلِمنْي( واملقطع )ُبوْن( يف 
آخر الفعل )يكتُبوْن(«)62(، وهذا أمر جيعل اللسان العريب يعتاد نطق هذا النوع من 

املقاطع، وسامعه.

أّما )َمْبيُوع( فيجري فيها اآليت: 

ـُ ع/ ُتنقل حركة العني إىل الساكن الصحيح قبلها،  ـُ ـَ ب / ي  ـ )َمْبُيوع(:/ م 
ـُ ي ع/ فتنتهي الصيغة بمقطع متامّد وهو - كام مّر -  ـُ ـَ/ ب  ـ فتصري )َمُبويع(:/م 
 - الياء   - الساكنني  أول  بحذف  منه  التخّلص  إىل  الناطق  فيعمد  مستثقل،  مقطع 
املتامّد )ص ح ح ص ص( إىل  املقطع  إذ يتحّول  ـُ ع/،  ـُ ـَ/ ب  ـ فتصري )َمُبوع(:/م 
مقطع مديد )ص ح ح ص(، وألجل التنبيه - أو احلفاظ - عىل األصل اليائي للبنية 
ـَ/ ب ـِـِ ع/. ُقلبت الضّمة الطويلة يف )َمُبوع( إىل كسة طويلة، فصارت )َمبِيع(:/م ـ
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ويف ضوء ما تقدم فإّننا نرى أّن ما ذهب إليه األخفش هو األكثر انسجاًما مع 
ما نراه. 

4( إذا كانت الواو أو الياء عيناًا للمصدر الموازن لألفعال واالستفعال: 

 وّما نجده أيًضا يف املتن الرصيف العريب ّما اجتمع فيه أكثر من إعالل من نسج 
صوتية، إذا ما كانت الواو أو الياء عيًنا للمصدر املوازن لإلفعال واالستفعال)63(، 
واًوا،  أو  ياًء  منهام  العني  موضع  كان  إذا  يعتاّلن  واستفعل  »أفعل  السريايف:  قول 
فإذا اعتاّل فال بّد من إعالل مصادرمها، فأّما مصدر أفعل من املعتل العني فاإلقامة 
نحوها، وأّما مصدر استفعل فاالستقامة نحوها، وكان األصل يف اإلقامة اإلقوام ؛ 
ألّنه مصدر أفعل مثل أكرم ومصدره اإلكرام، وقد كانت هذه الواو ألقيت حركتها 
يف الفعل عىل ما قبلها وُقلبت ألًفا فُقلبت يف املصدر ألفًا فاجتمعت ألفان إحدامها 
املنقلبة من الواو واألخرى ألف إفعال فُأسقطت إحدامها الجتامع الساكنني، فعىل 
قول اخلليل وسيبويه الساقطة هي األلف الثانية؛ ألهّنا زائدة، وقال األخفش الساقطة 
األوىل، ألّن التغيري عند اجتامع الساكنني يلحق األّول... وكذلك االستقامة أصلها 
االستقوام مثل استغفار من استغفر فعمل بالواو مثل ما ذكرنا يف واو إقوام وُجعلت 

اهلاء الزمة عوًضا من حذف إحدى األلفني«)64(، وبيان ذلك: 

)إْقَوام(: ُتنقل حركة الواو إىل الساكن الصحيح قبلها، فتصري )إَقْوام(: ُتقلب 
الواو ألًفا لتحّركها يف األصل وانفتاح ما قبلها اآلن، فتصري )إَقاام(: يلتقي ساكنان 
األخفش،  رأي  عىل  األوىل  فُتحذف   - الصيغة  وألف  الواو  عن  املنقلبة  األلف   -
أو الثانية عىل رأي اخلليل وسيبويه، فتصري )إقام(: ُتزاد التاء للتعويض عن األلف 



امتناع توايل إعاللني ... قراءة صوتية رصفّية

44

املحذوفة، فتصري )إقامة(. 

)اْستِْقَوام(: ُتنقل حركة الواو إىل الساكن الصحيح قبلها، فتصري )اْستَِقْوام(: 
)اْستَِقاام(:  فتصري  اآلن،  قبلها  ما  وانفتاح  األصل  يف  لتحّركها  ألًفا،  الواو  ُتقلب 
يلتقي ساكنان - األلف املنقلبة عن الواو، وألف الصيغة - فُتحذف األوىل عىل رأي 
األخفش، أو الثانية عىل رأي اخلليل وسيبويه، فتصري )اْستَِقام(: ُتزاد التاء للتعويض 

عن األلف املحذوفة، فتصري )اْستَِقامة(. 

وقد ذهب املحدثون - يف هذا املوضوع - إىل القول بحذف نصف الصامت 
الواو أو الياء من دون إطالة الصائت بعدها ألّنه طويل يف األصل، فام حيدث عندهم 
)اإلفعال  املصدر  حالة  »وأّما...  شاهني:  الدكتور  قال  غري،  ليس  باحلذف  إعالل 
استِقواًما.  واستقام  إقواما،  أقام  فُيقال:  األجوف،  الفعل  نفس  من  واالستفعال( 

ويظهر يف حتليل الصيغتني أّن: 
 ´ iqwaam < iqaam´ < iqaamt´

 istiqwaam´ < istiqaam < ´istiqaamt وكذلك
 )waa < aa(:أي: أّن الصورة الصوتية

 .)65(»)yaa < aa(:أن يصبح )كام حيدث يف كلمة )استبيان( املحولة إىل: )استبانة

 وهو ما ذهب إليه الدكتور ديزيره سقال الذي ذكر أّن »كّل ما حيدث صوتًيا هو 
حذف الواو، فال يتغرّي يف صوت الفعل يشء، ثم ُتزاد التاء يف آخره لتمييز الفعل عن 
االسم - املصدر، وهذا يسبب الرسم الكتايب القديم الذي مل يكن ليمّيز بالصوائت 

املكتوبة«)66(. 
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الواو  »وقوع  هو  اإلعالل  هذا  يف  السبب  أّن  إىل  النوري  الدكتور  ذهب  وقد 
والياء يف بداية مقطع ومتلّوة بحركة طويلة، فاستثقلت الواو استثقااًل زائًدا أّدى إىل 
سقوطها وعدم التعويض عنها بإطالة احلركة التالية، نظًرا لكوهنا يف األصل طويلة، 
اللهم إاّل ما حدث يف هذه احلالة عند ما ُصوحب إسقاط الواو يف بعض البنى بإحلاق 
التاء يف هنايتها، ولعّل ذلك يعود إىل اخلوف من حدوث التباس بني بنية املصدر وبنية 

الفعل«)67(.

 - احلذف  يف  القدماء  حجج  هشاشة  ذكر  أن  بعد  فهو  الشواهنة  الدكتور  أّما 
إذ قال: »وحججهم يف احلذف ال تعتمد عىل قواعد صوتية وإّنام عىل استنتاجات 
منطقية«)68( - ذكر أّن »ما نالحظه من الكتابة الصوتية، إسقاط نصف احلركة الواو 
فعمد  ثقاًل  فزادت  طويلة  بحركة  ومتلّوة  مقطع،  بداية  يف  ووقعت  ضعيفة  ألهّنا 
الناطق إىل حذفها، وهبذا احلذف تّم إعادة تشكيل النسيج املقطعي للبنية، وتّم زيادة 
التاء خوًفا من حدوث التباس بني املصدر والفعل«)69(، ولّعل الناظر يف هذا القول 

مل يبذل جهًدا ملعرفة أّنه نسج عىل منوال قول الدكتور النوري املذكور آنًفا. 

أّما الدكتور عبد املقصود، فقد اكتفى بالقول باحلذف، وزيادة التاء للتعويض 
بني االسم، والفعل من دون أدنى إشارة إىل سبب ذلك احلذف)70(. 

أّما الدكتور حازم عيل فقد فّس ما حيدث هنا من إعالل - عىل عادته - بظاهرة 
يف:  مراحل  بأربع  تطورها  يف  مرت  القسم  هذا  يف  الكلامت  أّن  فذكر  االنكامش، 
هذه  توضيح  »يمكن  أّنه  وذكر  والفتح)71(،  واالنكامش،  والتسكني،  التصحيح، 

املراحل... عىل النحو اآليت: 

• إَقَوَمة إَقْوَمة إقَومة إقامة 	
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• إْسَتَقَوَمة إْسَتَقْوَمة إْسَتقِوَمة إْستقامة«72. 	

أّما الدكتور جواد كاظم عناد، فقد نظر إىل ما حيدث يف هذه املصادر يف ضوء 
نظرية املزدوج، فهو بعد أن بنّي موقفه من مذهب القدماء ـ إذ قال:« إّن قراءة حديثة 
ملا حدث من حتّوالت يف هذه الصورة، ال تنكر أّن إسقاًطا، أو حذًفا قد حصل، غري 
وهو  التحّول،  هلذا  النحوية  املدونة  يف  ُقدم  الذي  بالوصف  تقبل  أن  يمكن  ال  أهّنا 
وصف كان أسري حمّددات أو موّجهات ال مكان هلا يف دراسة لغوية حديثة«)73( - 
ـِـ( يمّثل كراهة،  ـَ(، و)ي  ـَ ـُـ(، و)و ـُـ(، و)و  ـُ( و )ي  ـُ ذكر أّن »املزدوج بصورة: )و
ـُـ( و )ي ـِـ(، واجلزء  ـَ( و )و  ـَ ـُ( و )و  ـُ فكان أن ختفف منه بإسقاط اجلزء األول من )و

ـُ( مراعاة ألصل البنّية، هكذا:  ـُ الثاين من )ي 

• ـَ م... ترّتب عىل هذا اإلسقاط مقاطع ابتدأت بـ ... 	 ـَ ِـ ق/ و×  ...إقوام = ءـ 
)حركة(، وهذا يف العربية ال يكون، فكان أن ُنقلت قاعدة املقطع السابق 

إىل املقطع التايل، ليتقّوم هبا املقطع، هكذا: 

• ـَ ة )عّوض عن اجلزء الساقط بالتاء(«)74(. 	 ـَ / م ـ ـَ ... إقامة =ء ـِـ / ق 

الصامت  الصوت  بنقل  احلذف  بعد  يقول  جواد  الدكتور  أّن  بالذكر  وجدير   
وليس الصائت، قال: »وهكذا نرى أن التقاًء للساكنني مل حيدث، ونقاًل للحركة مل 

حيصل، بل الذي حدث هو نقل للصامت«)75(. 

 وكّنا ذهبنا يف غري هذه الدراسة إىل أّنه »يمكن القول: 

ـَـ  ـَ / م  ـَ إقوام إقامة ء ـِـ ق / و 

ـَ / مع القاعدة  ـَ تسقط قاعدة املقطع الثاين / و/ ويشّكل املصّوت الطويل / 
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الثانية للمقطع األّول / ف/ مقطًعا طوياًل مفتوًحا ويعاد تشكيل املصدر عىل النحو 
اآليت: 

ـَ + ـــة«)76(.  ـَ / م ـ ـَ  ء ـِـ / ق 

 غري أّننا نرى هنا - من خالل املواءمة بني مقوالت القدماء ومعطيات الدرس 
الصويت احلديث - أّن الذي حدث يف املصدر الذي عىل )إْفعال، واستفعال( اآليت: 

• ـَ م / ُتنقل حركة العني إىل الساكن الصحيح قبلها، 	 ـَ )إْقوام(:/ ء ـِـ ق / و 
ـَ و م / تنتهي الصيغة بمقطع متامّد وهو مقطع  ـَ فتصري )إقاْوم(:/ ء ـِـ / ق 
مستثقل، ومرشوط وقوعه يف الوقف أو عدم اإلعراب، فيتخلص الناطق 
املتامّد )ص ح ح  املقطع  فيتحّول  األّول،  الساكن  املقطع بحذف  من هذا 
ـَ م /  ـَ ص ص( إىل مقطع مديد)ص ح ح ص(، فيصري)إقام(:/ ء ـِـ / ق 
ُتزاد التاء للتعويض عن املحذوف، وللتخّلص من املقطع املديد بتحويله 
إىل مقطعني أوهلام: طويل مفتوح )ص ح ح(، واآلخر: طويل مغلق )ص 

ـَ / م ــ ة /.  ـَ ح ص(، فتصري )إقاَمة(:/ء ـِـ / ق 

• ـَ م / ُتنقل حركة العني إىل الساكن 	 ـَ )اْستِْقوام(:/ ء ـِـ س / ت ـِـ ق / و 
ـَ و م / تنتهي  ـَ الصحيح قبلها، فتصري )إْستِقاوم(: /ء ـِـ س / ت ـِـ / ق 
الوقف  يف  وقوعه  ومرشوط  مستثقل،  مقطع  وهو  متامّد،  بمقطع  الصيغة 
بحذف  املقطع  هذا  من  الناطق  فيتخلص  أسلفنا،  مثلام  اإلعراب  وعدم 
مقطع  إىل  ص(  ص  ح  ح  )ص  املتامّد  املقطع  فيتحّول  األّول،  الساكن 
ـَ م / تزاد  ـَ مديد )ص ح ح ص(، فيصري )اْستِقام(:/ ء ـِـ س / ت ـِـ / ق 
إىل  بتحويله  املديد  املقطع  وللتخّلص من  املحذوف،  للتعويض عن  التاء 
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مقطعني أّوهلام طويل مفتوح )ص ح ح(، واآلخر: طويل مغلق )ص ح 
ـَـ ة /. ـَ / م  ـَ ص(، فتصري )اْستِقامة(:/ ء ـِـ س / ت ـِـ / ق 

5( إذا كانت الواو أو الياء عيناًا السم يشبه المضارع في وزنه دون زيادته، أو 
زيادته دون وزنه: 

 ونجد أيًضا يف املتن الرصيف العريب أّن من املواضع التي جيتمع فيها أكثر من 
إعالل، وهو أن تكون الواو أو الياء عيًنا السم يشبه املضارع يف وزنه دون زيادته، 
أو زيادته دون وزنه)77(، قول ابن جني: »اعلم أّن مجيع األسامء اجلارية عىل األفعال 
املعتّلة العينات جيب إعالهلا، بتسكني الواو والياء منها ونقل حركتهام إىل ما قبلهام، 
ال فصل بني األسامء يف هذا واألفعال، وأسامء الفاعلني يف هذا واملفعولني والظروف 
واملصادر سواء، ألهّنا كّلها جارية عىل األفعال، فيجب إعالهلا العتالل أفعاهلا«)78( 
وُيقصد باألسامء واجلارية عىل األفعال »األسامء املأخوذة من األفعال، وكانت عىل 

مثال الفعال وزيادهتا ليست من زوائد األفعال«)79(.

وقد زاد املرّبد - عىل ما اقرتضه جّل اللغويني العرب - قيًدا آخر، قال - بعد أن 
ذكر رأهيم -: »النحوّيون البرصّيون يرون هذا جارًيا يف كّل ما كان عىل هذا الوزن 
الذي أصفه لك. ولست أراه كذلك، إاّل أن تكون هذه األسامء مصادَر فتجرى عىل 

أفعاهلا، أو تكون أسامًء ألزمنة الفعل، أو ألمكنته الدالة عىل الفعل«)80(. 

وقد فّصل ابن عصفور القول يف هذا اإلعالل قال: »وإن كان خمالًفا يف جنس 
الزيادة فإّنه ُيعّل إعالل الفعل الذي يكون عىل وفقه يف احلركات وعدد احلروف، 
ألّنه قد ُأمن التباسه بالفعل، فتقول يف )َمْفَعل( من القول والقيام: )َمقاٌل( و )َمقاٌم(. 
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)َمْفِعَلٌة( من  أعللت )خَياُف(. وكذلك  فأعللتهام كام  )َمْقَوٌم(،  )َمْقَوٌل( و  واألصل 
البيع تقول فيها )َمبيَِعٌة( فتنقل الكسة من حرف العّلة إىل الساكن قبله، كام فعلت 
ذلك يف نظريه من الفعل وهو )َيبِيُع( وكذلك تقول يف )َمْفُعَلٍة( من البيع، عىل مذهب 
سيبويه، ألّنك إذا نقلت الضّمة من الياء إىل الساكن قبلها جاءت الياء ساكنة بعد 
ضّمة قريبة من الطرف فعىل مذهب سيبويه ُتقلب الضّمة كسة لتصّح الياء. وعىل 
مذهب األخفش تقلب الياء واوًا ألنه مفرد، وال تقلب الضمة عنده كسة لتصحح 

الياء: ال يف اجلمع، فتقول عىل مذهبه )َمُبوعٌة(«)81(. 

 وبيان ذلك رصفًيا: 

•  َمْفَعل )َمْقَول(: ُتنقل حركة الواو - الفتحة - إىل الساكن الصحيح قبلها 	
- القاف - فتصري:

• اآلن 	 قبلها  ما  وانفتاح  األصل  يف  لتحّركها  ألًفا  الواو  ُتقلب  )َمَقْول(: 
فتصري: )َمقال(. 

• َمْفِعَلة )َمْبيَِعة(: ُتنقل حركة الياء - الكسة - إىل الساكن الصحيح قبلها 	
- الباء - فتصري:)َمبِْيعه(. 

• َمْفُعَلة )مْبُيَعة(: ُتنقل حركة الياء - الضّمة - إىل الساكن الصحيح قبلها 	
- الباء - فتصري:

الياء عىل  الضمة كسة لتصح  فتقلب  الياء ساكنة بعد ضمة  )َمُبْيَعة(: جاءت 
فتصري  األخفش  مذهب  عىل  واًوا  الياء  ُتقلب  أو  فتصري:)َمبْيعة(،  سيبويه  مذهب 

)َمُبْوَعة(. 



امتناع توايل إعاللني ... قراءة صوتية رصفّية

50

 إّن ما حيدث يف احلالة - الصيغة - الثانية ال يعنينا كثرًيا إذ إّن الصيغة تشتمل 
عىل إعالل واحد. وهو النقل. أّما الثالثة واألوىل فهام مدار بحثنا. 

من  الثانية  احلالة  نستبعد  فنحن   - الصيغة   - الثانية  احلالة  استبعدنا  ومثلام   
حاالت االسم اجلاري عىل الفعل وهي احلالة التي يكون فيها االسم مشاهًبا للفعل 

يف زيادته دون وزنه، ألهّنا حالة افرتاضية مل جتد مكاهنا يف الواقع اللغوي. 

 وُيزاد عىل ما ذكره ابن عصفور ما ذكره ابن جني من قبل، قال: »فاسم الفاعل 
( فقد جريا جمرى )خُيِْيُف، وُيِقيُل(«)82(.  )خُمِْيٌف، وُمبنِْيٌ

وبيانه رصفًيا أيًضا: 

• الصحيح 	 الساكن  إىل   - الكسة   - الواو  حركة  ُتنقل  ِوف(:  )خُمْ ُمْفِعل 
قبلها، فتصري: )خُمِْوف(: وقعت الواو ساكنة بعد كسة فُتقلب ياًء فتصري: 

)خُميف(. 

هذه  من  السابقة  املواضع  يف  ورد  وما  املعطيات  هذه  كّل  ضوء  يف   - ونرى   
من  مستلزًما  شّكل  طاملا  أمر  عن  ناتج  األمثلة  هذه  يف  اإلعالل  أّن   - الدراسة 
أن  فبعد  السابق -  الترصيف  السابق -  العريب وهو احلمل عىل  العقل  مستلزمات 
قّر يف عقل الناطق العريب ضعف الواو والياء - بعدما رآه من كثرة تغرّيمها وعدم 
ثباهتام يف األفعال - تعامل مع هذين الصوتني عند ورودمها يف األسامء التي ُتشّم فيها 

رائحة الفعل بموجب ما هو قاّر يف عقله، فعمد إىل إعالل هذين الصوتني. 

 أّما عن آلية هذا اإلعالل وتداعياته فلعله يتبني يف التمثيل الصويت هلذه األمثلة 
اآلتية: 
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• ـَـ و ل / 	 ـَـ / ق  ـَـ ل / )َمَقْول(:/ م  ـَـ ق / و  َمْفَعل )َمْقَول(:/ م 
• ـَـ ل /. 	 ـَـ / ق  ـَـ ل/ )َمقال(:/ م  ـَـ / ق  )َمقل(:/ م 
• ـَـ و ف / 	 ـُـ / خ  ْوف(:/ م  ـَـ ف / )خُمَ ـُـ خ / و  َوف(:/ م  ُمْفَعل )خُمْ
• ـَ ف /. 	 ـَ ـُـ / خ  ـَـ ف / )خُمَاف(:/ م  ـُـ / خ  )خُمَف(:/ م 
• ـُـ ي/ ع 	 ـَـ / ب  ـَـ ة / )َمُبْيَعة(:/ م  ـُـ / ع  ـَـ ب / ي  َمْفُعَلة )َمْبُيَعة(: / م 

ـَـ ة /
• ـَ ة /.	 ـُ / ع ـ ـُ ـَـ / ب  ـَـ ة /، أو )َمُبوعة(:/ م  ـَـ / ب ـِـِ / ع  )َمبِيَعة(:/ م 

أو:

• ـَـ ة / 	 ـُـ ــ ي / ع  ـَـ / بـ  )َمُبـ ْيَعة(:/ م 
• ـَـ ة /. 	 ـَـ / ب ـِـِ / ع  ـَـ ة / )َمبِِيعة(:/ م  ـَـ / بـ ـِـ ي / ع  )َمبِـ ْيَعة(:/ م 
• ـَـ ة /.	 ـُ / ع  ـُ ـَـ / ب  ـَـ ة / )َمُبوَعة(:/ م  ـُـ و / ع  ـَـ / بـ  )َمُبـ وعة(:/ م 

 ولعّلنا يف هذه األمثلة أمام تفسريات ثالثة: 

أّوهلا: وينطبق عىل )َمْفَعل( و )ُمْفَعل(، إذ يتوّلد يف هذه األمثلة بعد نقل حركة 
نصف الصامت - الواو أو الياء - مقطع مزيد )ص ح ص ص( وهو مقطع قليل 
الشيوع يف العربية وال يرد إاّل يف أواخر الكلامت وحني الوقف، فللتخّلص من هذا 
املقطع حُتذف الواو أو الياء ما يؤّدي إىل حدوث خلل يف التوازن الصويت ؛ لذلك 

ُيصار إىل تطويل احلركة القصرية - الفتحة - السابقة إلعادة التوازن الصويت. 

وثانيها: وينطبق عىل )َمْفُعَلة(، إذ يتوّلد يف هذه األمثلة بعد نقل حركة نصف 
الصامت - الياء - نسيج صويت مستكره يف العربية وهو املزدوج اهلابط )ي(، فيعمل 
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الناطق عىل التخّلص من هذا املزدوج املستكره بقلب قّمته احلركة القصرية - الضّمة 
- إىل حركة من جنس قاعدته - الياء - لتشّكال حركة طويلة - كسة - والناطق 

بذلك يلمح األصل اليائي للكلمة.

وثالثها: وينطبق عىل كّل هذه األمثلة - ولعّله ينطبق عىل معظم أمثلة اإلعالل 
بالنقل - ومفاده أّن الناطق العريب اعتاد عىل وجود املّدة الطويلة - احلركة الطويلة 
- يف وسط ما محلت عليه هذه األمثلة وهو الفعل، وملّا كان الناطق يف إعالله هلذه 

األمثلة حاماًل هلا عىل أفعاهلا املعّلة ؛ كانت السليقة حتّتم عليه وجود هذه املّدة.

 وقد ذهب الدكتور عبد الصبور شاهني إىل أّن ما حدث يف هذه األمثلة إّنام هو 
اآلتية،  الصور  إىل  كّله النتهى  التحليل  لو »خلصنا هذا  أّننا  باحلذف، وذكر  إعالل 
حيث جتتمع واو و حركة، أو ياء و حركة ـ قصرية يف احلالتني، فتسقط الواو أو الياء، 

وتطول احلركة بعدها: 
 wu < uu yi < ii

 wa aa ya < aa < 

 .)83(»wi < ii 

وهو بذلك قد مجع قواعد النقل كّلها يف هذا التفسري، وذكر أّن »اللغة تكره تتابع 
أصوات اللني يف صورة حركة ثنائية عىل هذا النحو الثقيل، فتهرب منه إىل توحيد 
احلركة لتصبح فتحة أو كسة، أو ضّمة، طويلة. هذا من الناحية الصوتية. وأّما من 
الناحية املقطعية فإّن املقطع العريب يتكّون يف حالة احلركة الثنائية من حركات فقط، 
وهو ما ال يتفق مع خصائص النسيج املقطعي العريب، فكان إسقاط الواو أو الياء 
سبًبا يف إحلاق احلركة الطويلة املتخلفة عنه باعتبارها حركة فاء الكلمة، وجزءًا من 
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املقطع الطويل«)84(. 

أّما الدكتور دزيره سقال فقد ذكر أّن »كّل ما حيدث هو أّن الواو واحلركة، أو 
أو  الواو  فسقطت  ساكن،  قبلها  وما   - قصرية  واحلركة   - اجتمعتا  واحلركة،  الياء 
الياء، وعّوض منها بحركة قصرية فطالت احلركة نفسها«)85( وهو بذلك ال خيتلف 

عاّم ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهني من القول باحلذف. 

يف  مّرت  قد  األمثلة  هذه  بأّن  كعادته  ذلك  فّس  فقد  عيل  حازم  الدكتور  أّما 
تطّورها بأربع مراحل، قال: »ومراحل تطّور هذه الكلامت هي: 

مرحلة التصحيح. . 1
مرحلة التسكني. . 2
مرحلة االنكامش.. 3
مرحلة الفتح. . 4

ويمكن توضيح املراحل السابقة عىل بعض الكلامت السابقة، وذلك عىل النحو 
 .)86(»makawamun makawmun makôm makâm اآليت: َمَقَوٌم َمَقْوٌم َمقَوٌم َمقام

إليه  ذهب  عاّم  خيتلف  مل  فهو  املقصود،  عبد  حممد  املقصود  عبد  الدكتور  أّما 
الواو  اجتمعت  ُمْقيِم(:  )َمْقَوم،  أصلهام  ُمِقيم(.  )َمقام،  »الكلمتان  فقال:  سابقوه، 
والفتحة يف أوالمها والياء والكسة يف الثاين - واحلركة التي هي الفتحة والكسة 
قصرية - فُحذفت الواو والياء فيهام فقرصت الكلمتان، فعّوض عن ذلك بتطويلهام، 

فاستقامت الكلمتان وصارت كّل منهام ثالثية املقاطع«)87(.

أّما الدكتور جواد كاظم عناد، فلم يكن خمالًفا هلم إذ نّص عىل أّن ما حيصل هو 
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إسقاط للجزء األّول من املزدوج يف هذه الصور »ترّتب عىل هذا اإلسقاط مقطع يبدأ 
بقّمة )حركة(، فكان أن ُنقلت قاعدة املقطع السابق الثانية، إىل هذا املقطع ؛ ليتقّوم 

هبا... ُعّوض اجلزء الساقط من املزدوج بإطالة زمن النطق بقّمة املقطع الثاين«)88(.
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رأي الباحث في حقيقته

لعّل القارئ املتأمل فيام ورد يف هذه الدراسة يصاب باحلرية؛ ألّن ما ُنقل من 
امتناع  يف  كانت  أ  سواء   - رؤى  من  ُروي  وما  تفسريات،  من  ُذكر  وما  نصوص، 
اجتامع أكثر من إعالل أم يف وصف ما يوجد من تفسري يف بعض الصيغ بأّنه قد تواىل 
فيه أكثر من إعالل - ُتثبت وتدعم بقّوة اجلانب الذي وردت فيه، ومن ثّم برزت 

احلاجة إىل إبداء رأينا فيه، وهنا تكمن أمهّية هذه الدراسة.

إّن هذا التضاّد احلكمي يف األدّلة املنقولة لكال اجلانبني هو منشأ اإلهيام والتعمية 
يف القول بإثبات أحد اجلانبني أو نفيه، ونفي اجلانب اآلخر أو إثباته. غري أّن املدّقق 
يف هذه األدّلة املذكورة آنًفا جيدها متتاز بميزة ُتعيد األمل هلذا املدّقق بالوقوف عىل 
أرض ُصلبة، وهذه امليزة هي أهّنا - أي هذه األدّلة - مل تكن متضاّدة يف موضوعها؛ 
بتعبري آخر أّن هذا التضاّد احلكمي كان يف موضوعات خمتلفة ومل يرد اإلثبات والنفي 
للحكم الواحد يف موضوع واحد. ومن ثّم يمكننا إثبات كال احلكمني املتضاّدين من 

دون جتريم أي موضوع من املوضوعات التي تزاحم عليها هذان احلكامن.

بفعله  ليوحي  يذكره  الذي  احلكم  لثبوت  حمّدًدا  يضع  من  القدماء  عند  ونجد 
هذا أّنه قد تنّبه عىل ما ذكرناه آنًفا، ومن هؤالء العلامء ابن مالك الذي قال: »توايل 
إعاللني إجحاف فينبغي أن جُيتنب عىل اإلطالق فاستمر اجتنابه إذا كان اإلعالل 
متفًقا كام يكون يف اهلوى. واغتفر تواليهام نحو: ماء أصله موه فُأبدلت الواو ألًفا، 
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واهلاء مهزة وهذا ال يّطرد. واغتفر تواليهام باّطراد يف نحو: شاٍء اسم فاعل من شاَء 
وأصله شاوئ فُأعلت عينه بإبداهلا مهزة كام ُفعل بقائم، ثّم ُأبدلت اهلمزة الثانية ياًء 
لوقوعها طرًفا بعد مهزة. واغتفر تواليهام أيًضا لالختالف يف نحو ترى، ألّن أصله 
أن ذكر  بعد  فهو  وأمثال ذلك كثرية«)89(.  ألًفا.  الياء  اهلمزة وقلبت  فُحذفت  ترأى 
سبب امتناع توايل أكثر من إعالل - إذ وصفه بأّنه إجحاف وهو بعض ما عّلل به 
سيبويه هذا االمتناع، وقد مّر بنا ذلك)90(- ذكر أّنه قد ُيغتفر هذا التوايل لسبب حّدده 
باختالف العّلتني، فقد كان يرشح قوله: »واِلختالِف العّلتني اغتفرا يف املاِء والشائي 

وُترا«)91(.

غري أّن كالمه ُملبس شيًئا ما، فهو يف نّص الرشح ويف عجز بيت الكافية الشافية 
ذكر أمثلة ُيستفاد منها أمران:

قد  كّلها  األمثلة  هذه  يف  واإلعالل  وترى(،  وشاٍء،  )ماٍء،  بـ  مّثل  أّنه  أحدمها: 
نتج يف الكلمة الواحدة عن عّلتني - إلعالل كّل صوت عّلة ختتلف عن عّلة إعالل 
الثاين - وهذا جيعلنا نقّرر أّنه أراد أن يقول إّن سبب غفران توايل أكثر من إعالل هو 

الختالف عّلة إجراء كّل إعالل عن عّلة إجراء اإلعالل اآلخر.

وثانيهام: أّنه بتمثيله بـ )ترى( أوهَم بأّن املراد قد يكون نوع اإلعالل - قلب، 
نقل، حذف - إذ إّن اإلعالل احلاصل يف هذا املثال عىل خالف املثالني السابقني له 

إذ تواىل فيهام إعالالن بالقلب ـ هو إعالل باحلذف وااله إعالل بالقلب.

 وهو يف صدر بيت الكافية الشافية ذكر أّن السبب هو اختالف العّلتني، وهو 
ُملبس أيًضا ؛ إذ توحي هذه اللفظة - العّلتني - بأمرين:
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أحدمها: أّنه أراد بالعّلتني عّلتي اإلعاللني احلاصلني يف الكلمة، وهذا ما أثبته 
وأرشنا إليه فيام مّثل به من األمثلة.

يف  املتواليني  العّلة  صويت  إّن  أي  ؛  العّلة  صويت  )العّلتني(  بـ  أراد  أّنه  وثانيهام: 
مّثل  إّنه  إذ   - التمثيل  له  يشفع  وال  مًعا،  إعالهلام  جاز  اختلفا  إذا  الواحدة  الكلمة 
بألفاظ كان أحد أصواهتا املعتّلة هو اهلمزة - ألّن اهلمزة كحكم أصوات العّلة ؛ فهي 
ملحقة هبا، وهي كأصوات العّلة - عند القدماء يف أقّل تقدير - من الناحية السياقية.

 ومن هؤالء العلامء اخلرضي )ت 1287#( من املتأخرين الذي ذكر يف حاشيته 
عىل قول ابن عقيل: »لئاّل يتواىل إعالالن«)92(، قال: »أي بال فصٍل بينهام وهو منوع 
إلجحافه، أّما مع الفاصل فجائز، نحو: يفون إذ أصله يوفيون«)93(. وكالمه رصيح 
وزاده رصاحة ما مّثل به - يفون - فالفاء شّكلت فاصاًل بني الصوت املعّل األّول 

والثاين، وهو بذلك ال حيتاج إىل مزيد كالم.

غري أّننا قد مّر بنا - فيام ذكرناه من مصاديق توايل أكثر من إعالل - أّن اإلعالل 
احلاصل يف تلك املصاديق سالفة الذكر كان يطرأ عىل صوتني من دون فاصل بني 

الصوت وحركته، وهذا يرّد قول اخلرضي املذكور آنًفا.

ونرى - وبعد كّل ذلك - أّن توايل أكثر من إعالل إّنام يمتنع إذا كان من دواعي 
التي سّطرها سيبويه أو بعضها أو كّلها  املوانع  نتائجه حدوث أحد  أو  التوايل  هذا 

وهي )االستثقال، وااللتباس، واإلجحاف()94(. 

..............................
املقتضب: 148/1. ( 1
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التكملة: 604.( 2
املنصف: 292، و ينظر: رس صناعة اإلعراب: 365/2.( 3
رشح املفصل للخوارزمي: 4/ 408. ( 4
رشح املفصل البن يعش: 17/10. ( 5
اإليضاح يف رشح املفصل: 2/ 457. ( 6
رشح الكافية الشافية: 2 / 277.( 7
رشح الشافية للريض: 138/3.( 8
رشح ابن الناظم: 609.( 9

الصفوة الصفية يف رشح الدرة األلفية: 4/ 618.( 10
الكناش: 2/ 227. ( 11
أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: 4/ 387.( 12
رشح ابن عقيل: 2/ 524. ( 13
رشح النظام: 278. ( 14
رشح الترصيح عىل التوضيح: 2/ 388. ( 15
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أثر القوانني الصوتّية يف بناء الكلمة ( 1
العربية، د. فوزي حسن الشايب، عامل 

الكتب احلديث للنرش والتوزيع، إربد ـ 
األردن، 2004م. 

ارتشاف الرَضب من لسان العرب أليب ( 2
حيان األندليس )ت 745#(، حتقيق 

ومجع ودراسة: د. رجب عثامن حممد، 
مراجعة: د. رمضان عبد التواب، 

مكتبة اخلانجي بالقاهرة، 1998م.

األصول يف النحو أليب بكر حممد بن ( 3
سهل بن الّساج النحوي البغدادي 

)ت 316#(، حتقيق: د. عبد احلسني 
الفتيل، مؤسسة الرسالة للطباعة 

والنرش والتوزيع، بريوت، ط: 3، 
1996م. 

أمايل ابن الشجرّي هبة اهلل بن عيل بن ( 4
حممد بن محزة احلسني العلوي )ت 
542#(، حتقيق ودراسة: د. حممود 

حممد الطّناحي، مكتبة اخلانجي 
بالقاهرة، مطبعة املدين، 1992م. 

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ( 5
أليب حممد عبد اهلل مجال الدين بن 

يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن هشام، 
األنصاري، املرصي )ت #761(، 
ومعه كتاب عّدة السالك إىل حتقيق 
أوضح املسالك، تأليف: حممد حمي 

الدين عبد احلميد، منشورات املكتبة 

العرصية، بريوت، د. ت. 

اإليضاح يف رشح املفصل البن ( 6
احلاجب أيب عمرو عثامن بن أيب بكر 

بن يونس الدوين )ت 646#(، حتقيق: 
د. إبراهيم حممد عبد اهلل، دار سعد 

الدين للطباعة والنرش والتوزيع، 
دمشق، 2005 م. 

تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن ( 7
مالك )ت 672#(، حققه وقدم له: 

حممد كامل بركات، دار الكتاب العريب 
للطباعة والنرش، 1967م.

التشكيل الصويت يف اللغة العربية ( 8
فونولوجيا العربية، د. سلامن حسن 

العاين، ترمجة: د. يارس املالح، 
مراجعة: د. حممد حممود غايل، النادي 

األديب الثقايف، جدة ـ اململكة العربية 
السعودية، 1983م.

الترصيف العريب من خالل علم ( 9
األصوات احلديث، د. الطّيب 

البكوش، تقديم: صالح القرمادي، 
الرشكة التونسية لفنون الرسم، تونس، 

1973م.

الترصيف امللوكي صنعة أيب الفتح ( 10
عثامن بن عبد اهلل بن جّني النحوي 

)ت 392#(،عنى بتصحيحه وفهرسة 
أخطائه وشواهده وإشارات مجله: 

حممد سعيد بن مصطفى النعسان 

 المصادر والمراجع
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احلموي، مطبعة رشكة التمدن 
الصناعية، الغربية ـ مرص، د. ت.

التعليل الصويت عند العرب يف ضوء ( 11
علم الصوت احلديث، قراءة يف كتاب 
سيبويه، د. عادل نذير بريي احلّساين، 

مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، 
بغداد ـ العراق، 2009م. 

التكملة أليب عيل الفاريس، حتقيق ( 12
ودراسة: د. كاظم بحر املرجان، مطابع 

مديرية دار الكتب للطباعة والنرش 
جامعة املوصل،1981 م.

حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل ( 13
عىل ألفية ابن مالك، ضبط وتشكيل 

وتصحيح: د. يوسف الشيخ حممد 
البقاعي، إرشاف: مكتب البحوث 
والدراسات، دار الفكر للطباعة و 

النرش و التوزيع، بريوت ـ لبنان، 
2006م. 

دراسة البنية الرصفية يف ضوء ( 14
اللسانيات الوصفية، د. عبد املقصود 

حممد عبد املقصود، الدار العربية 
للموسوعات، بريوت ـ لبنان، 

2006م.

دراسة الصوت اللغوي، أمحد خمتار ( 15
عمر، عامل الكتب، القاهرة، 1997م. 

دراسة يف علم األصوات، د. حازم ( 16
عيل كامل الدين، مكتبة اآلداب، 

القاهرة، 1999م.

رّس صناعة اإلعراب أليب الفتح عثامن ( 17

بن جني )ت 392#(، حتقيق: د. حممد 
حسن حممد حسن إسامعيل، شارك 

يف التحقيق: أمحد رشدي شحاته 
عامر، منشورات حممد عيل بيضون، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط: 4، 

د. ت. 

رشح ابن عقيل هباء الدين عبد اهلل ابن ( 18
عقيل العقييل اهلمداين املرصي )ت 

769#(، عىل ألفّية ابن مالك، ومعه 
كتاب منحة اجلليل بتحقيق رشح ابن 
عقيل ملحمد حميي الدين عبد احلميد، 

منشورات آسيانا، قلم، #1384.

رشح ابن الناظم عىل ألفّية ابن مالك ( 19
البن الناظم أيب عبد اهلل بدر الدين 

حممد بن اإلمام مجال الدين حممد بن 
مالك )ت 686 هـ(، حتقيق: حممد 

باسل عيون السود، منشورات حممد 
عيل بيضون، دار الكتب العلمية، 

بريوت ـ لبنان، 2000م.

رشح األشموين أيب احلسن نور ( 20
الدين عيل بن حممد بن عيسى )ت 
929#( عىل ألفّية ابن مالك، قّدم 

له ووضع هوامشه وفهارسه: حسن 
محد، إرشاف: إميل بديع يعقوب، 
منشورات حممد عيل بيضون، دار 

الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، 
1998م. 

رشح الترصيح عىل التوضيح ( 21
للشيخ خالد بن عبد اهلل األزهري 
)ت 905#( عىل الفّية ابن مالك، 



أ. م. د عادل نذير بريي احلّساين

65 العدد اخلامس ... ربيع الثاين 1434# /آذار 2013م

وهبامشه حاشية الشيخ يس بن زين 
الدين العلمي، صححت هذه الطبعة 

وروجعت بمعرفة جلنة من العلامء، 
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 

د. ت. 

رشح شافية ابن احلاجب للشيخ ريض ( 22
الدين حممد بن احلسن اإلسرتاباذي 

النحوي )ت 686 هـ(، مع رشح 
شواهده للعلم اجلليل عبد القادر 

البغدادي )ت 1093#(، حققهام، 
وضبط غريبهام، ورشح مبهمهام، 

األساتذة: حممد نور احلسن، حممد 
الزفزاف، حممد حمي الدين عبد 

احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت ـ 
لبنان، 1975م. 

رشح شافية ابن احلاجب املسمى ( 23
برشح النّظام لنظام امللة والدين احلسن 
بن حممد النيسابوري )من أعالم القرن 
التاسع اهلجري(، إخراج وتعليق: عيل 

الشمالوي، مكتبة العزيزي، مطبعة 
األمري، قم، ط: 6، #1427.

رشح الكافية الشافية جلامل الدين بن ( 24
حممد بن مالك بن عبد اهلل الطائي 

)ت 762#(، حتقيق: أمحد بن يوسف 
القادري، دار صادر، بريوت، 

2006م.

رشح كتاب سيبويه أليب سعيد ( 25
السريايف احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان 

)ت 368#(، حتقيق: أمحد حسن 
مهديل، عيل سيد عيل، دار الكتب 

العلمية، بريوت ـ لبنان، 2008م. 

رشح املفّصل للشيخ موفق الدين ( 26
يعيش بن عيل بن يعيش النحوي )ت 

643#(، عامل الكتب، بريوت، د. ت. 

رشح املفّصل يف صنعة اإلعراب ( 27
املوسوم بالتخمري لصدر األفاضل 
القاسم بن احلسني اخلوارزمي )ت 

617#(، حتقيق: د. عبد الرمحن 
بن سليامن العثيمني، دار الغرب 

اإلسالمي، بريوت ـ لبنان، 1990م. 

رشح امللوكي يف الترصيف، صنعة ابن ( 28
يعيش )ت 643#(، حتقيق: فخر الدين 
قباوة، دار األوزاعي، الدوحة، ط: 2، 

1988م. 

شفاء العليل يف إيضاح التسهيل، أليب ( 29
عبد اهلل حممد بن عيسى السلييل )ت 

770#(، دراسة وحتقيق: د. الرشيف 
عبد اهلل عيل احلسيني الربكايت، املكتبة 

الفيصلية، بريوت لبنان، د. ت. 

الرصف وعلم األصوات، د. دزيره ( 30
سّقال، دار الصداقة العربية للطباعة 

والنرش، والتوزيع، بريوت، 1996م. 

الصفوة الصفّية يف رشح الدّرة األلفّية، ( 31
لتقي الدين إبراهيم بن احلسني 

املعروف بالنييل )من علامء القرن 
السابع اهلجري(، حتقيق: د. حمسن 

بن سامل العمريي، جامعة أم القرى، 
 .#1415

ظاهرة اللبس يف العربية جدل ( 32
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التواصل والتفاصل، د. مهدي أسعد 
عرار، دار وائل للنرش والتوزيع، عاّمن ـ 

األردن، 2003م. 

علم األصوات، د. كامل برش، دار ( 33
غريب للطباعة والنرش والتوزيع، 

القاهرة، 2000م. 

علم الرصف الصويت، د. عبد القادر ( 34
عبد اجلليل، أزمنة، 1998م.

فقه اللغة وخصائص العربية دراسة ( 35
حتليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض 

املنهج العريب األصيل يف التجديد 
والتوليد، حممد املبارك، دار الفكر 

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ 
لبنان، 2000م.

القواعد الرصف صوتية بني القدماء ( 36
واملحدثني، د. سعيد حممد شواهنة، 

مؤسسة الوراق للنرش والتوزيع، عاّمن 
ـ األردن، 2007م. 

كتاب سيبويه أيب برش عمرو بن عثامن ( 37
بن قنرب، حتقيق: د.عبد السالم حممد 

هارون، دار اجليل بريوت، د. ت.

الكّناش يف فّني النحو والرصف، ( 38
للملك املؤيد عامد الدين أيب الفداء 

إسامعيل بن األفضل عيل األيويب 
الشهري بصاحب محاة )ت #732(، 
دراسة وحتقيق: د. رياض بن حسن 

اخلّوام، رشكة أبناء رشيف األنصاري 
للطباعة والنرش والتوزيع، املكتبة 

العرصية، بريوت، 2004م. 

لسان العرب، البن منظور )ت ( 39
711#(، حتقيق: عبد اهلل عيل الكبري، 

حممد أمحد حسب اهلل، هاشم حممد 
الشاذيل، طبعة جديدة حمققة ومشكولة 
شكال كامال ومذيلة بفهارس مفصّلة، 

دار املعارف، القاهرة، د. ت.

املزدوج يف العربية املفهوم، املصاديق، ( 40
التحوالت، د. جواد كاظم عناد، دار 

متوز، دار رند، طباعة، نرش، توزيع، 
دمشق، 2011م. 

املقتضب، أليب العباس حممد بن يزيد ( 41
املرّبد )ت 285#(، حتقيق:حممد عبد 

اخلالق عضيمة، عامل الكتب، د.ت.

املمتع يف الترصيف، البن عصفور ( 42
اإلشبييل )ت 669#(، حتقيق: د. فخر 

الدين قباوة، منشورات دار اآلفاق 
اجلديدة، بريوت، ط: 3، 1978م.

املنصف رشح اإلمام أيب الفتح عثامن ( 43
بن جني )ت392#( لكتاب الترصيف 

للامزين، حتقيق وتعليق: حممد عبد 
القادر أمحد عطا، منشورات حممد عيل 
بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت ـ 

لبنان، 1999م. 

املنهج الصويت للبنية العربية رؤية ( 44
جديدة يف الرصف العريب، د. عبد 
الصبور شاهني، مؤسسة الرسالة، 

1980م. 


