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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

التي  النظريات واملقوالت  يكتنز تراثنا اللساين والسيام الصويت منه كثريًا من 
احلركي  التجاور  مبدأ  املقوالت  تلك  بني  ومن  احلديث،  اللساين  الدرس  أيدها 
الذي يمكن تعريفه بأنه مبدأ إجرائي رصيف يقوم عىل أساس تغيري قيم الصوائت يف 

العربية؛ بحكم طبيعتها، وموقعها من السياق، وأثر ذلك يف البناء اللفظي.

أن  املقولة،  العربية األقدمني عناية هبذه  أكثر علامء  أّكد الرصفيون، وهم  وقد 
هذا املبدأ يقوم عىل أساسني، مها:

طبيعة الّصوت النطقية.أ. 
الصائت القصري املجاور له –بفاصل أو من دون فاصل-.ب. 

إليه  يدعو  بام  املتقدمني  علامئنا  من  الرصفيني  وعي  العامالن  هذان  ويؤكد 
الدارسون املحدثون الذين ينّصون: عىل أن طبيعة الصوت وما جياورها يف السياق 
الصوت  خمرج  يف  تؤثران  وكذلك  –بالتعامل-،  عدمه  أو  الصوت  بقاء  يف  تؤثران 

وصفاته.
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... Abstract ...

Our tongue legacy, in particular, the phonetic one, strikes the 
eye as steeped in many a theory and sayings the modernist lesson 
advocates. One of these sayings is the principle of diacritical vicinity 
that could be defined as linguistic procedural principle changing the 
features of the voiced in Arabics according to its state, position in 
the context and the impact of this on the articulating construction.

The etymologists, much concerned with such a fact than other 
ancient Arab scientists, have certified such a principle stemming 
from two essentials:
1. The articulating features of the sound.
2. The short voiced sound adjacent to it- separated by a hyphen 

or not- Such two facts incarnate the cognizance of our ancient 
etymologists of what the modernist scholars call for. The 
features of a sound and what is adjacent to it in the context 
are crucial to keep the sound intact or not, also they affect the 
sound articulation and its features. 
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مدخل الدراسة

القصرية،  النطقية؛  مستوياهتا  بمختلف  الصوائت  عن  العربية  علامء  حتّدث 
وأنصاف الصوائت، والطويلة، وتابعوا أثرها يف البنية والرتكيب من جهتي؛ النطق 

واملعنى.

واتفق علامء العربية السابقون عىل القيم النطقية هلا من جهتي؛ اخلّفة والثقل، 
فوضعوا قاعدهتم التي مفادها:

أّن الفتحة أخّف احلركات وتليها يف اخلّفة الكرسة فالضّمة:

َ. ===< ِ. ===< ُ. : خّفة

  >===   >===     : ثقل)1(

قواعد  منها  فّرعوا  بل  السلسلة،  هذه  حدود  عند  يتوقفوا  مل  الرصفيني  لكن 
خمتلفة تغرّيت فيها قيم تلك األصوات النطقية، فاألخّف كان يف بعض األبنية ثقياًل، 

واألثقل صار أخف مما قيل بخّفته سلفًا وهكذا)2(.

وكانت هذه النظرية مبدأ من مبادئ التفكري الرصيف الذي شمل حتليل مساحة 
تأدية  النطقية يف  القيم  العدول يف  تأثري  العربية، وذلك من خالل  أبنية  واسعة من 
البنية  العريب إىل أن يرتك  بالناطق  البنية؛ خّفة وثقاًل، وانسجامًا واختالفًا، مما حدا 

ذات الثقل، أو غري املنسجمة، ليستعمل بنية بديلة قوامها: اخلّفة واالنسجام.
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البحث  أمام  هذه  الرصفيني  تّصورات  بعض  ثبات  عدم  من  الرغم  وعىل 
أقّر  املبدأ، حيث  التوّجه من حيث  الدراسة الصوتية احلديثة هذا  واملناقشة، أيدت 
إّن جتاور األصوات يف سياق واحد، فقد يؤدي ذلك التجاور إىل التفاعل فيام بينها، 
إذ ))من العسري أن تكون عنارص الكلمة الصوتية متساوية القيمة يف داخلها فمنها 
التعامالت؛  من  الكثري  حتدث  الصويت  التفاعل  ويف  الضعيف(()3(،  ومنها  القوي، 
يف  االنسجام  إحداث  لغاية  ذلك،  إىل  وما  واإلبدال،  واإلعالل  واملخالفة  كاملامثلة 
النطق وإيصاله إىل أخّف تأدية ممكنة للجهاز النطقي، لذلك أقّر د. الطيب البكوش 

))أّن رّس السقوط والثبوت يكمن يف جتانس احلركات وأنصاف احلركات(()4(.

ومن خالل متابعة نصوص الرصفيني التي تناقش هذا املبدأ اإلجرائي، وجدهتم 
يعتمدون يف تثبيت نظرهتم لتغرّي قيم الصوائت النطقية عىل أساسني:

طبيعة الّصوت النطقية.أ. 
الصائت القصري املجاور له –بفاصل أو من دون فاصل-)5(.ب. 

إليه  يدعو  بام  املتقدمني  علامئنا  من  الرصفيني  وعي  العامالن  هذان  ويؤكد 
الدارسون املحدثون الذين ينّصون: عىل أن طبيعة الصوت وما جياورها يف السياق 
الصوت  خمرج  يف  تؤثران  وكذلك  –بالتعامل-،  عدمه  أو  الصوت  بقاء  يف  تؤثران 

وصفاته)6(.

وبعد ذا يمكن أن نعّرف هذا املبدأ بأّنه: مبدأ إجرائي رصيف يقوم عىل أساس 
تغيري قيم الصوائت يف العربية؛ بحكم طبيعتها، وموقعها من السياق، وأثر ذلك يف 

البناء اللفظي.
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ثالثة  عىل  عندها  ونقف  القديمة،  الرصفية  النصوص  يأيت  فيام  وسنعرض 
مستويات:

1. مستوى التحريك وعدمه: 

اختلف علامء العربية يف احلكم عىل السكون أهو حركة أم ال؟، وما هيّمنا من 
ذلك اخلالف يف هذا املوضع من الدراسة، موقف الرصفيني من أثر احلركة والسكون 

يف التجاور الصويت داخل البنية العربية.

أهنام  العربية عىل  يعامالن يف عرف علامء  والفتحة  السكون  ان  املعروف  فمن 
املوضوعات  أغلب  استعمال يف  يفوقهام يف ذلك ضّم وال كرس. وقد  خفيفان وال 

للهروب من الصعوبة النطقية عند العرب)7(.

وقد اختلف السابقون فيام خيّلفه حتريك الصائت الطويل وجماورته للصوائت 
القصرية، من قوة وضعف فيه.

فذهب اخلليل بن أمحد الفراهيدي – ت 170# - إىل أّن ذلك يؤدي إىل تقوية 
الصائت الطويل فـ ))الواو والياء إذا جاءتا بعد الفتحة قويتا وكذا إذا حتركتا كانتا 

أقوى(()8(.

الصائت  إسكان  أي   – التوّجه  هذا  خالف  إىل  العلامء  بعض  ذهب  حني  يف 
– ت 643# - عىل ذلك يف معرض  يعيش  ابن  نّص  فقد  يعني ضعفه،  الطويل- 
ساكنة  أهنا  مع  والكرسة،  الياء  من  أثقل  ))لكوهنا  والياء  الواو  ثقل  عن  حديثه 

ضعيفة(()9(.
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التناقض، ففي  – ت 392#- مذهبني قد يلمح منهام إحياء  ابن جني  وذهب 
باحلركة  قويتا  حتركتا  ملا  والواو  ))الياء  أّن  أّكد  اإلعراب(  صناعة  )رّس  يف  له  نّص 

فلحقتا باحلروف الصحاح(()10(.

يف حني رّصح يف نّص أورده يف )اخلصائص( بأنك ))ترى أّن هذين احلرفني 
أن  وذلك  ضعفًا  فيهام  مؤنس  حينئذ  فإّنك  باحلركة  قويا  إذا  والياء[  الواو  ]أي 
 حتملهام للحركة أشّق منه يف غريمها ومل يكونا كذلك إاّل إّن مبنى أمرمها عىل خالف

القوة(()11(.

فيهام  نأنس  نفسه  الوقت  ويف  باحلركة،  قويتني  والياء  الواو  تكون  فكيف 
أن  لوجدنا  فيهام  دّققنا  لو  لكننا  بالتناقض،  يوهم  قد  النصني  ظاهر  فإن  ضعفًا؟!، 

جهتي احلكم فيهام خمتلفتان.

الصحاح،  احلروف  وقوة  العّلة،  حروف  ضعف  عن  يتحدث  األول  فالّنص 
وأّن حتريك حروف العّلة يعني حتوهلا إىل حروف صحاح، وهذا يورثها قوة ختالف 
الضعف الذي كان من صفاهتا حال كوهنا حروف عّلة، لذلك قال )فلحقتا باحلروف 
الّصحاح(، وأّن حتّول حروف العّلة إىل حروف صحاح بالتحريك أمر أقّره الدرس 

الصويت احلديث)12(.

أّما كوهنام ضعيفني فينبع من مواقع سياقية؛ ألّن ضعف الصوت ينبع من فقدانه 
إّما لكون الصوت أصاًل  كليًا أو جزئيًا بسبب التعامل مع األصوات املجاورة له؛ 
وما  فيه،  فتؤثر  معه  تتفاعل  بسبب جماورته ألصوات  أو  العّلة،  ضعيفًا، كأصوات 
أشار إليه ابن جني من ضعف هذين الصوتني، يعود إىل السياق الذي وردا فيه، وهو 

ما ستوضحه الصفحات الالحقة –إن شاء اهلل تعاىل-.
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حتركتا

ضعيفتان 
للسياق الذي 

وردتا فيه

ي- و

ضعيفتان 
لطبيعتهام

صوامت

قويتان 
لطبيعتهام

2. مستوى التجانس:

نتجت  وأصوات  القصرية  الصوائت  بعض  جتاور  عن  الرصفيون  حتدث  لقد 
من إشباعها، وعىل الرغم من ذلك التجانس، مل يكن جتاورها بمأمن من الثقل أو 

التنافر، بل نقد أغلب الرصفيني مجلة من تلك التجاورات.

انتفى مقطع جتاورها والفتحة؛ ألن  وملا كانت األلف مستبعدة يف هذا املقام، 
الرصفيني يرون أن األلف ليست أصلية، فهي إّما من أصل واوي أو يائي)13(.

وسنعرض يف هذا املستوى لتجاور الضمة والواو والكرسة والياء؛ لنتعرف من 
وأنصافها  الصوائت  تلك  فيها  تتجاور  التي  للمقاطع  الرصفيني  نظرة  ذلك  خالل 

وطواهلا.
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أ. الكسرة والياء:

أكد القدامى من علامء العربية، وأيّدهم يف ذلك املحدثون، اّن الياء تتوّلد من 
إشباع الكرسة)14(. ويعني هذا أّن التجاور بينهام يف السياقات الصوتية جائز، لكن 
الرصفيني غرّيوا هذه النظرة تبعًا ملبدئهم الذي اعتمدوا عليه يف إجراءاهتم التحليلية 

ألغلب األبنية العربية.

والياء( عىل مستويات من  )الكرسة  تلك ذات  لنظرهتم  تبعًا  املقاطع  وجاءت 
القبول والرفض، تأسيسًا عىل طبيعة الصوت وموقعه وتأثري املجاور يف املجاور لـه، 

وفيام يأيت عرض لتلك املستويات وموقف الرصفيني منها سلبًا أو إجيابًا:

أ: 1: ـِ ي /: 

إّن الكرسة لو جاءت قبل الياء تكون مقبولة وال ثقل فيها، بل بالعكس يلجأ 
املقطع  املوقع. وُدرس هذا  إليها يف حالة ورود حركة غري جمانسة يف ذلك  اللسان 

ضمن اإلتباع احلركي عند األقدمني من علامء العربية.

أ: 2: / ي ـِ /: 

ذكرت يف املقطع السابق: أن الكرسة إذا سبقت الياء كانت خفيفة ومقبولة يف 
األبنية العربية، يف حني تتغرّي تلك القيمة النطقية هلذا املقطع، إن تغرّيت املواقع يف 

السياق الذي جتاورتا فيه: /ي        ـِـ  /

    هذا التغري يف املقطع ثقاًل يف البناء والنطق
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وسبب ))ذلك أهنم كرهوا الكرسة)15( يف الياء(( للثقل الذي تورثه ألداء ذلك 
املقطع)16(.

وقد أنكر د. فوزي الشايب هذا التوّجه يف رفض هذا املقطع عند األقدمني من 
علامء العربية، ورأى فيه وجهة أخرى هي وجهة )مبدأ جتاور احلركات()17(.

الكرسة  األقدمني لوجدناهم عىل حّق يف ذلك، ألّن سبق  دّققنا يف كالم  ولو 
عىل الياء يوّلد انسجامًا من حيث الكرسة، بحيث هييئ اجلهاز النطقي للمّد يف نطق 

الصائت.

وهو تصّور أيده الدرس الصويت احلديث من خالل )نظرية التداخل النطقي؛ 
بقسمها التوقع(.

ِ.===< يكّيف أعضاء النطق ===< ي
لنطق ما هو امتداد له

التوقع النطقي

حتى  فشيئًا  شيئًا  الكرسة)18(،  نطق  موضع  يف  الكامن  الضيق  بتوسيع  فالبدء 
ُيشبع بنطق الياء، أمر يؤيده املنطق اللغوي، يف حني أّن جميء الكرسة بعد الياء يغاير 
الياء  النطقي أخذ حّيزه من توسيع خمرج )الكرسة( بنطق  التوجه السابق، فاجلهاز 

وأشبع، لذا ال ينسجم مع هذا احلال أن يعدل من االتساع إىل التضييق فجأة.

الكرسة،  عن  متولدة  الياء  ألن  جدًا،  متقاربان  خمرجيهام  أن  ذلك  إىل  يضاف 
واالنتقال من املخرج والعودة إليه صعب يف األداء النطقي، وقد تنّبه األقدمون إىل 
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ذلك، إذ نّص ابن جني عىل أنه ))عىل اللسان كلفة شديدة يف الرجوع إىل املخرج 
بعد انتقاله عنه(()19(.

لذا عرّب عنه األقدمون  املقطع، يظّل صعبًا،  إمكان نطق هذا  الرغم من  وعىل 
بأنه مكروه –كام يف نص سيبويه السابق- وحّددوا تلك الكراهية باالستثقال إذ ))ال 

يكرسون الياء، ألّن الكرس من الياء، فاستثقلوا اجتامع ذلك(()20(.

أ: 3: / ـِ ـِ/:

القصرية  الصوائت  توايل  أن  وحديثًا-،  –قدياًم  الصويت  الدرس  بدهيات  من 
صور  من  صورة  التجاور  هذا  ويعّد  باملامثلة،  مدّيًا؛  طوياًل  صائتًا  يولد  املتامثلة 

التجانس واخلّفة يف النطق)21(.

وعىل الرغم من هذا التصور نظر األقدمون إىل هذا التجاور الصائتي يف األبنية 
العربية نظرتني متضادتني:

اخلفة: وهو التصّور األشيع يف أذهان الدارسني وكتاباهتم –قدياًم وحديثًا- . 1
والسيام توليده الياء)22(.

يف . 2 احلركات  هذه  توايل  يف  الثقل  من  الرصفيني  بعض  وجده  ما  الثقل: 
النطق، من باب أن األمثال لو توالت أورثت السياق ثقاًل)23(، لذا عدل 
العرب عنه إىل )املخالفة( وهي من القوانني الصوتية املعروفة يف الدرس 

الصويت احلديث)24(.

والفاصل بني الوجهتني، أّن اخلّفة تتولد من اإلشباع، إن كانت هذه الصوائت 
متجاورة من دون فاصل صويت، يف حني يأيت الثقل يف حال جتاور الصائتني بفاصل 
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وعدم إمكان اإلشباع –يف أكثر مواضعه-.

معرض  يف  الصائتي  التجاور  هذا  لتوجيه  الثاين  املذهب  جني  ابن  وذهب 
موازنته بني )الفتح والسكون(؛ وذلك ))أن كل واحد منهام ]أي الفتح والسكون[ 
هُيرب إليه مما هو أثقل منه، نحو قولك يف مجع ُفْعلة وِفْعلة ُفُعالت بضم العني نحو 
والكرستني  الضمتني  توايل  يستثقل  ثم  ِكرِسات  نحو  بكرسها  وِفِعالت  ُغُرفات 
فيهرب عنهام تارة إىل الفتح فتقول: ُغَرفات وِكرَسات وأخرى إىل السكون فتقول: 
عن  العدول  يف  والسكون  الفتحة  بني  سّووا  كيف  تراهم  أفال  وِكرْسات  ُغْرفات 

الضمة والكرسة إليهام(()25(.

ولو دّققنا يف تتابع الكرستني يف بناء واحد؛ لوجدنا أن تالقيهام يستدعي املّد، 
ولكن بتوّسط صوت صامت بينهام يمتنع اإلسقاط، فعدل عن املّد بمخالفة التامثل 

نحو الفتح أو اإلسكان.

لذلك نجد أن إمكان املّد مع إسقاط الفاصل بني الكرستني جيعل الناطق ينحو 
نحو زيادة التامثل وإسقاط املخالف كام يف أشهر لغات صياغة األجوف الواوي عىل 

زنة املبني للمجهول مثل )قيل()26(.
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.ِ.ِ فاصل
صويت

جتاذب

مانع

األخف خمالفةمماثلة ثقلثقل

ممكن
االسقاط

ممتنع
االسقاط

وعىل الرغم من وجود بعض الثقل يف عدم املخالفة أو اإلسقاط، ال يعّد هذا 
البناء متعذر النطق، بل يظل ممكن النطق مع ثقله.

أ: 4: / ي ي/: 

نّص ابن يعيش عىل أن توايل الياءات جائز يف بناء اللفظ العريب عىل الرغم من 
وجود يشء من الثقل فيه)27(.
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وأرى أن هذا املقطع من املقاطع املباحة إن فصل بينهام صائت قصري كـ )الفتح 
أو الكرس(، وقد وردت عليه أبنية يف العربية مثل:

ـُـ  / ـَـ  / / ل   ـَـ   ي  / /  ج    َيْيَجُل:    / ي  

جائز لفصلهام بالفتح

ـُـ  / ـَـ  / / ل   ـَـ   ي  / /  ج    يِْيَجُل:    / ي  

جائز لفصلهام بالكرس)28(

فهذا التجاور الصويت جائز عىل رأي الرصفيني وإن كان يف التجاور الثاين ثقل 
واضح، وقفنا عنده يف صفحات سبقت عند احلديث عن مقطع: / ي ــِ /.

ب. الضمة والواو

ذهب القدماء من علامء العربية، وأيدهم يف ذلك دارسو األصوات املحدثون، 
إىل أن إشباع الضّم يف النطق يوّلد صائتًا طوياًل مّديًا يعرف بـ)الواو(، أو كام يعرّب عنه 

املحدثون بالضمة الطويلة)29(.
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جتاور  من  وقفوه  الذي  نفسه  املوقف  التجاور  هذا  من  الرصفيون  وقف  وقد 
وقف  األصوات،  هذه  بني  امللموس  التجانس  من  الرغم  فعىل  والياء،  الكرسة 
الرصفيون من جتاورمها يف سياقات صوتية واحدة موقفني خمتلفني من جهتي؛ الثقل 

واخلّفة، وهنجوا يف ذلك منهجهم يف جتاور الكرسة والياء.

ـُـ و /:  ب: 1: / 

وقف الرصفيون يف حتديد قيمة هذا التجاور موقفهم من التجاور بني / ـِـ ي/، 
وقد وضع علامء العربية هذا املقطع يف احلقل نفسه الذي وضعوا فيه املقطع املامثل، 

وهو –التوافق احلركي)30(.

ـُـ /:  ب: 2: / و 

كسالفه العربية  أبنية  يف  مكروهًا  جتاورًا  التجاور  هذا  الرصفيون   جعل 

/ ي ـِـ /)31(، وال أرى توجيهه خيتلف عن توجيه املقطع املامثل من الناحية الصوتية.

ـُـ /:  ـُـ  ب: 3: / 

الذي  نفسه  املذهب  كتبهم  يف  التجاور  هذا  عىل  احلكم  يف  الرصفيون  ذهب 
ذهبوه إليه يف تقويمهم جتاور / ـِ ـِـ /، من جهتي الثقل واخلفة، كام أرى أن توجيهه 

من الناحية الصوتية يامثل ما ذهبنا إليه يف توجيه املقطع املامثل)32(.

ب: 4: / و و /: 

إىل  ذهبوا  لذلك  كراهة،  عىل  العربية  أبنية  يف  الواوات  تتابع  الرصفيون  جّوز 
ثقله، كام ذهبوا سلفًا يف بيان ثقل توايل الياءات)33(.
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ـُـ و /:  ـُـ  ب: 5: / 

–عىل  الصوائت  هذه  بني  التجاور  هذا  استثقال  إىل  الرصفيني  أغلب  ذهب 
الرغم من وجود الفاصل الصامت بينها-.

ومن ذلك: )ُمُقول()34( –عىل األصل-:

ـُـ  / ـُـ  و /  ل  ـُـ  ق  / /   / م  

الفاصل الصامتي

وأرى أن سبب هذا الثقل ما يأيت:

إّن توايل الضم يف األبنية العربية يوّلد صائتًا طوياًل مديًا / و /، ما وجدوا إىل 
ذلك سبياًل – سواء أجتاورا بفاصل أم من دون فاصل-.

وملا مل جيد اجلهاز النطقي سبياًل إىل مّد الضم األول؛ لوجود الفاصل الّصامتي، 
نحو  األول  بالضم  ُعدل  اللبس-،  أمن  –لعدم  البناء  من  إسقاطه  إمكان  عدم  مع 
ـُـ و / من املقاطع املستحبة  الفتح. أّما الضم الثاين فهو سابق عىل الواو، ومقطع / 

يف العربية –كام ذكرنا سالفًا-.
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3. مستوى التخالف:

النطق  التجاور بني الصوائت املختلفة، وأثر ذلك يف  ناقش الرصفيون مسألة 
وبناء األلفاظ يف العربية.

املادة،  يف  املختلفة  البناء،  يف  املتقاربة  املقاطع  بني  موازنات  أغلبهم  عقد  وقد 
لبيان األخّف منها واألثقل.

للتحليل أفضل من  يقّدم صورة واضحة  بينهام بقسمني  الفصل  ووجدت أن 
مجع كّل احلديث يف سياق واحد؛ فجعلت القسم األول خاليًا من الفتح وأدخلته 

يف القسم الثاين:

ـُـ و / ـِـ ي: أ: 

الثقل  بني  موازنة  موضع  التجاور  هذا  مقاطع  أكثر  الرصفيني  أغلب  جعل 
الطويلة  القصرية حتى  الصوائت  من  مندرجة يف حتليلهم  املوازنة  واخلّفة، وكانت 

املّدية.

وسنوضح فيام يأيت تلك النصوص، والسيام ذات املوازنة منها:

أ: 1: و و // ي ي /:

ـُـ/، / ـِـ / املختلفة، فحكموا عىل  عقد الرصفيون موازنة بني مستويات نطق / 
املولّدات من هذين الصائتني أحكامًا متامثلة.

فالضمة أثقل من الكرسة)35(، يف عرفهم، لذا جعلوا الواو املتوّلدة عن الضمة 
توايل  كان  لذلك  وتبعًا  باإلشباع)36(.  الكرسة  عن  املتوّلدة  الياء  من  أثقل  باإلشباع 
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الواوات أثقل من توايل الياءات يف أبنية العربية)37(.

.ُ

و

وو

ي

ي ي

أثقل

.ِ

وقد حتدثنا يف املستوى السابق من هذا البحث عن مقطعي / و و / و / ي ي 
/، لكن بعض الرصفيني أخذوا بإمتام املوازنة بني ثقل الضمة وما يتوّلد عنها، وثقل 

الكرسة وما يتوّلد عنها، فكان هذان املقطعان من مجلة تلك املوازنة.

ـُـ ْي /: أ: 2: / ـِـ ْو / / 

قصري  صائت  فيهام  تقّدم  العربية  مقاطع  من  مقطعني  عن  الرصفيون  حتّدث 
مغاير لصوت العلة املجاور له، واشرتطوا يف الالحق أن يكون ساكنًا.

وقد عّد ابن جني هذين املقطعني من املقاطع الثقيلة ألنك: ))إذا بدأت بالضمة 
ثم جئت بعدها بالياء فقد جئت بأمر غريه املتوقع ألنك ملا جئت بالضمة توقعت 
ـُـ ي /  الواو فإذا عدلت إىل الياء فقد ناقضت بآخر لفظك أّوله(()38( وقاس ثقل / 
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عىل هذه الوجهة أيضًا)39(.

وتعليل ابن جني هذا يعّد سبقًا علميًا جلياًل، ألن )التوقع( أحد ركني نظرية 
حني  يف  احلديث،  الصويت  الدرس  مكتشفات  من  حتسب  التي  النطقي(  )التداخل 
والنظرية  اللغوي  املنطق  يؤيده  إليها رصاحة وهو مذهب  يشري  ابن جني  أن  نجد 

الصوتية احلديثة.

النطقي،  لـ)التوقع(  النطقي عدل عن األصل املخالف  لذلك نجد أن اجلهاز 
إىل الفرع املامثل له:

ُمْوزان ===< ميزان

مْيقن ===< موقن

* أي أّن:

ـًـ   ن / / م   ـِـ  و /  /  ز  

جتاور خمالف للمتوقع       

ـًـ   ن / / م   ـٍـ  /  /  ز  

جتاور مماثل للمتوقع       

ـُـ ي /  /  ق  ـِـ   ن / / م   

جتاور خمالف للمتوقع       
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/ م  ُ.ُ.  /  /  ق  ـِـ   ن /

جتاور مماثل ملتوقع       

أ: 3: / و ي /: 

إن جتاور الواو والياء يف سياق لفظي واحد مدعاة للثقل – عند األقدمني من 
علامء الرصف العريب-، لكن إسكان الصوت السابق عىل الواو يأيت بنوع من اخلفة، 

سّوغت وروده يف أبنية العربية)40(.

أ: 4: / ي و ـِـ /: 

كره الرصفيون جتاور الواو والياء، لكنهم عدلوا عن نظرهتم هذه، إن أسكن ما 
قبل الواو – إذا سبقت الياء يف البناء-.أّما ما نحن بصدد احلديث عنه من جتاور، فقد 

كرهه الرصفيون أيضًا، عىل الرغم من مغايرته له من جهتني:

سبق الياء الواو.. 1
حتّرك الواو الالحقة بالكرس.. 2

وقد نظر الرصفيون إىل هذا التجاور أربع نظرات من االستثقال مفادها:

الكراهة: ذهب سيبويه إىل أن وقوع الواو بني ياء وكرسة مكروه يف تأليف . 1
أبنية العربية كام يف: يوِزن ====< يزن)41(

الثقل: حّدد بعض الرصفيني تلك الكراهة بالثقل من دون حتديد مستواها . 2
والكرسة  الياء  ثقيالن  اكتنفها  وقد  مستثقلة  نفسها  الواو  أن  ))وذلك 
والفعل أثقل من االسم، وما يعرض فيه أثقل مما يعرض يف االسم، فلام 
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اجتمع هذا الثقل، آثروا ختفيفه بحذف يشء منه(()42(.

التنافر: جعل ابن عصفور )ت 669هـ( الثقل يف هذا املقطع متنافرًا وذلك . 3
))أّن الكرسة والياء منافرتان للواو، فإذا وقعت الواو بينهام كانت واقعة 

بني شيئني ينافراهنا(()43(.

تلك . 4 جتاور  يف  التنافر  مستوى  1206هـ(  )ت  الّصبان  زاد  التضاد: 
والياء  الكرسة  التضاد، ألّن  درجة  إىل  فأوصله  واحد،  بناء  األصوات يف 

))ضدان للواو، والواقع بني ضديه مستثقل(()44(.

 ويف حقيقة األمر أن هذا املقطع مكروه فعاًل –عىل اختالف مسميات القدامى 
السابقة-؛ ألّن خمرج الواو يباين خمرج الياء وأصلها القصري –الكرسة-.

باملخرج  والكرسة  الياء  تتصف  حني  يف  خلفي،  خمرج  ذواتا  والضمة  فالواو 
األمامي، واالنتقال من صوت ذي خمرج أمامي إىل صوت ذي خمرج خلفي فصوت 
ذي خمرج أمامي يولد إجهادًا للجهاز النطقي، فسبب ذلك اإلجهاد ثقاًل يف النطق، 

فعدل عنه نحو تعديل البنية بالواو املباينة للمتحيز بينهام:

.ِ و   ي  

أمامي خلفي   أمامي  

سقطت الواو لعدم املجانسة
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ـُـ /: أ: 5: / ي و 

اختلف الرصفيون يف توجيه هذا التجاور بني اخلّفة والثقل، مع االختالف يف 
موازنته مع التجاور السابق.

فقد عّده ابن عصفور جتاورًا خفيفًا، إن وازناه بالتجاور السابق، ))وإنام مل يكن 
ثقل الواو بني الياء والضمة كثقلها بني الياء والكرسة، ألّن الكرسة والياء منافرتان 
للواو... وإذا وقعت ]الواو[ بني ياء وضمة كانت واقعة بني جمانس ومنافر، فلذلك 

كان وقوعها بني ياء وكرسة(()45(.

يف حني رّد الريض – ت 686 هـ - هذا التوّجه؛ ))لكون الكلمة بالضمة بعد 
الواو أثقل منها بالكرسة بعدها(()46(.

كالم  أن  لوجدنا:  النصني  يف  املتجاورة  األصوات  هذه  خمارج  يف  دققنا  ولو 
بني  متجانس  غري  بانتقال  يأيت   / ـِـ  و  ي   / األول:  التجاور  ألّن  أدّق،  الريّض 
ـُـ /،  األصوات املتجاورة من جهة املخرج، يف حني نجد أن التجاور الثاين: / ي و 
ـُـ /، وقد وضحنا يف صفحات سابقة  يكون بانتقال فيه نوع من التجانس السيام: /و 
أن االنتقال من الصائت املّدي الطويل إىل الصائت القصري املتوّلد عنه يسبب عرقلة 
نطقية؛ بسبب االنتقال من سعة لضيق، يضاف إىل ذلك أن اجلهاز النطقي يصعب 
عليه االنتقال من حال اتساع نحو حال ضيق يف موضع نطقي واحد، وهو تصور 

عرّب عنه اخلليل بـ)ميش املقيد()47(. 

فاالنتقال الثاين أكثر صعوبة وإجهادًا للجهاز النطقي من االنتقال األول:

• الختالف مواضع االنتقال، وتباعد املخارج يف األول.	
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• لتامثل موضعي االنتقال يف اجلزء األخري من التجاور، وتقابل املخرج يف 	
التجاور الثاين.

.ِ و   ي  

أمامي خلفي   أمامي  

ضيق متسع   متسع  

اختالف املخرج واختالف الطبيعة الصوتية

.ُ و   ي  

خلفي خلفي   أمامي  

ضيق متسع   متسع  

اتفاق املخرج واختالف الطبيعة الصوتية

جهة املفاضلة

ـُـ /: أ: 6: / ي 

ذهب علامء العربية إىل أن حتريك الياء بالضّم يعّد جتاورًا مستثقاًل، عدل الناطق 
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العريب عنه نحو جتاور آخر؛ إذ ))استثقلت الضمة عىل الياء فحذفت ختفيفًا(()48(.

ونجد أن األنباري - ت 577 هـ - عىل حّق يف تصّوره هذا، إن دّققنا يف طبيعة 
هذين الصوتني، وذلك من جهتني:

أن موضع إصدار الياء مضاّد ملوضع إصدار الضمة، وهذا التضاد يورث . 1
صعوبة يف آلية النطق.

أن الياء املّدّية متسعة، والضمة صائت قصري ضيق، واالنتقال من وضع . 2
إىل وضع مضاد له يوّلد صعوبة يف النطق أيضًا.

.ُ ي    

خلفي تضاد   أمامي  

ضيق متسع    

يولد صعوبة نطقية

ـَـ و /: ـُـ و / /  ب:1:/ 

نظر  احلركات،  أخّف  الفتحة  أن  عىل  العربية  علامء  إمجاع  من  الرغم  عىل 
الرصفيون إىل الضمة يف هذين املقطعني عىل أهنا أخف من الفتحة، والعّلة يف ذلك؛ 
النطقي  اجلهاز  عادة  ومن  الفتحة،  جنس  من  وليست  الضمة  جنس  من  الواو  أن 
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تتعاون  التي  األعضاء  مجيع  بني  ينشأ  ))إذ  األصوات؛  بني  التوافق  عن  يبحث  أن 
عىل التصويت نوع من االتفاق الذي بمقتضاه يميل كّل واحد منها بالوضع الذي 
يتخذه، إىل أّن ينسجم مع أوضاع األعضاء األخرى(()49(. وقد انطلق )نقره كار( 
الفتحة  خّفة  يف  العدول  ذلك  تعليل  يف  احلديثة  الصوتية  القاعدة  هذه  منطوق  من 
– مع اختالف العبارة - بـ ))أّن الضمة قبل الواو أخّف من الفتحة  وثقل الضمة 

قبلها ألهنا بعضها(()50(.

وعىل الرغم من ذلك االختالف يف االئتالف النطقي بني املقطعني، مل يتوّلد من 
ـَـ و / تنافر يبعده عن التداول العريب، بل كان مقطعًا مباحًا للعريب العدول  املقطع / 

عنه، كام جيوز له اإلبقاء عليه.

ـَـ /: ـَـ / / ي  ب: 2: / و 

صدارة  يف  يقعا  أن  برشط:  خفيفتان  املفتوحتني  والياء  الواو  أّن  الريض  أّكد 
البناء)51(. ولو دّققنا يف سياق هذين التجاورين لوجدنا: أن فيه ما يسوغ خفتهام – 

بغّض النظر عن الصدارة املرشوطة- لعلتني:

أن موضع إصدار الفتحة يتوسط موضعي إصدار الضمة والكرسة:. 1

.ِ   .َ   .ُ

خمرج الفم

أمامي وسطه   خلفي  



أ.م.د.مشتاق عباس معن

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

وهذا احليز بني الفتحة وخمرجي الضمة والكرسة، ال يورث التنافر يف النطق.

أّن الواو والياء صوتان متسعان؛ بسبب املّد الذي توّلد من متاثل: الضمتني . 2
يف  االتساع  جيانس  االتساع  وهذا  الضيقتني،  والكرستني  الضيقتني 

الفتح)52(.

فاالنتقال من متسع إىل متسع ال يورث عرقلة نطقية، بل بالعكس فيه اليشء 
الكثري من االنسيابية يف النطق.

ـَـ /: ب: 3: / ي ـِـ / / ي 

من  صعوبته  سبب  ووضحنا   ،/ ـِـ  ي   / األول  املقطع  إىل  سبق  فيام  عرضنا 
مفاده: آخر  مقطع  مع  توازنه  النصوص  بعض  وجدنا  لكننا  النطقية،   الوجهة 

ـَـ /.   / ي 

يف  الثاين)53(،  املقطع  من  أخّف  األول  املقطع  أّن  إىل  عصفور  ابن  ذهب  وقد 
– ت 180 هـ -،  حني كره أغلب علامء العربية املقطع األول / ي ـِـ /، كسيبويه 

واألخفش األوسط - ت 215هـ -، وامليداين - ت 518هـ -، والريّض)54(.

أّن  ويؤكد  عصفور،  ابن  توّجه  خيالف  الصويت  التحليل  إّن  األمر  حقيقة  ويف 
املقطع الثاين أخّف من املقطع األول من جهتني:

انتقااًل جمهدًا  أن االنتقال من واسع إىل ضيق، مع تقارب موضع النطق، يعّد 
للجهاز النطقي، وهي مسألة وضحناها سالفًا.

عىل  أيرس  يعّد  النطق،  موضع  اختالف  مع  واسع،  إىل  واسع  من  االنتقال  أن 
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اجلهاز النطقي من الوضع األول.

    ي     ِ.      ي      َ.

واسع واسع   ضيق   واسع  

اختالف الطبيعة النطقية 
وتقارب املخرج

تقارب الطبيعة النطقية 
واختالف املخرج

ـُـ ا / / ـِـ ا /: ب: 4: / 

عىل الرغم من نظرة الرصفيني إىل األلف نظرة مهملة لعلتني:

أن الرصفيني يرونه غري أصيل.. 1

أن األلف ال حيّرك، وحركة الصائت الطويل هي أساس هذا املبدأ الرصيف، . 2
األلف،  غري  صارت  حّركت  لو  ألهنا  حال،  كل  عىل  تغري  ال  فـ))األلف 

والواو والياء حتركان وال تغريان(()55(.

وجدت بعض النصوص التي تشري إىل حضوره يف بعض األبنية وتغرّيه بسبب 
جماورة صوائت غري جمانسة؛ إذ ))هناك حاالن ال يمكن أن تنطقا، ومها وقوع الضمة 
ـُـ ا[ و ] ـِـ ا [ فلو أردت تصغري ))شاعر(( اضطررت  أو الكرسة قبل األلف، أي ] 
إىل ضم الشني للتصغري، وصار النطق كام ييل: ُشاْيعُر وهذا متعذر مستحيل، وال بّد 
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حينئذ من قلب األلف واوًا جتانس الضمة، فتقول: ُشوْيعر... ولو أردت أن جتمع 
قبل  التاء  كرس  من  البد  أي  )مفاعيل(  عىل  اجلمع  جتعل  أن  الضطررت  )مفتاح( 
األلف، فتكون صورة النطق: ] َمَفْاتِْاح[ وهذا متعذر أيضًا، وال بد من قلب األلف 

ياء جتانس الكرسة / مفاتيح(()56(.

صياغة  يف  متعذران  التجاورين  هذين  أن  السابق  الكالم  خالل  من  ويتضح 
األبنية العربية للتنافر النطقي احلارض فيهام.
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عصارة الدراسة

بعد أن استفضنا احلديث عن جممل ما يتعلق بموضوع هذا البحث، جتّمعت 
يف الذهن واملتن مجلة نتائج، يمكننا تلخيصها يف نقاط؛ ليكون معينًا للمطلع عىل مّل 

معطيات هذه الدراسة يف آخر املطاف:

تأّكد لدينا بعد هذا البحث أّن )التجاور احلركي( مبدأ مفصيل من مبادئ . 1
التحليل اللساين عند علامء الرصف، السيام يف تراثنا اللساين اجلليل.

أّكد هذا البحث املقولة املتداولة يف الدرس اللساين احلديث: من أن املتن . 2
الرصيف يستند يف معظم مقوالته التنظريية وقوانينه التحليلية إىل معطيات 

الدرس الصويت.

ذلك . 3 الصويت؛  السياق  مفاده:  مهم،  بعامل  حمكومة  الصوتية  القواعد  أّن 
القاّرة، وما  القاّرة أو شبه  القواعد والقوانني  أنه يؤثر يف أغلب معطيات 
هذا البحث إاّل مرشوع تدليل عليه؛ إذ أثبتت مقوالت القدامى، ورصدنا 
هلا: أن قيم الصوائت يف اللسان العريب متغرية؛ بحكم جماورهتا ألصوات 

أخرى داخل السياق الصويت.

خرجت الدراسة بأن مقاطع العربية تتنّوع من حيث قيمها، و تداوهلا يف . 4
بوجهي:  تتحّدد  وال   ،- األداء  يف  والثقل  اخلّفة  قانون  بحكم   – اللسان 
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القبول والرفض – كام حياول معظم الدارسني، ووجدنا أن املقاطع العربية 
تأيت عىل أربعة مستويات، هي:

املقاطع املباحة.أ. 
املقاطع املستحبة.ب. 
املقاطع املكروهة.ج. 
املقاطع املرفوضة.د. 

ويف الدراسة مجلة نتائج فرعية ال يغفلها ذهن املطلع، عرضنا عن ذكرها؛ ألننا 
قصدنا إمجال النتائج العامة املهمة يف البحث.

.................................
ينظر: الكتاب: 37/4 و167، و رشح شواهد الشافية: 4/ 18.( 1
رصفيًا، ( 2 مبدأ  كوهنا  إىل  يرش  مل  ولكنه  النصوص  هذه  بعض  إىل  الشايب  فوزي  د.  عرض 

وعالج بعضها، د. حييى عبابنة من جهة مقطعية من دون أن يشري أيضًا إىل كوهنا مبدأ رصفيًا 
يقوم عليه الدرس الرصيف العريب يف أغلب حتليالته، يضاف إىل ذلك أن األخري تناول جتاور 
الصوائت القصرية ومل يتعرض لتجاورها مع الصوائت الطويلة وأنصافها: ينظر: تأمالت 
يف بعض ظواهر احلذف الرصيف: 28 و 30 ودراسات يف فقه اللغة وفونولوجيا العربية: 99 

وما بعدها.
اللغة: فندريس: 90.( 3
الترصيف العريب من خالل علم األصوات: د. الطيب البكوش:58.( 4
ينظر: الكتاب: 3/ 558 و4/ 336 و420 واملقتضب: 1/ 92 ورّس صناعة اإلعراب: ( 5

.21 /1
ينظر: املنهج الصويت للبنية العربية: 198 والترصيف العريب من خالل علم األصوات: 87.( 6
ينظر: اخلصائص: 1/ 59 و األشباه والنظائر: 45/2 وذهب األستاذ: إبراهيم مصطفى يف ( 7

حكمه عىل أّن الفتحة أخّف من السكون ينظر: إحياء النحو: 84.
هتذيب اللغة: األزهري: 10/ 59.( 8
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رشح املفصل: 10/ 59.( 9
رّس صناعة اإلعراب: 1/ 35 وينظر: اخلصائص: 1/ 148.( 10
اخلصائص: 2/ 291.( 11
ينظر: اللغة: 51، و يف األصوات اللغوية: دراسة يف أصوات املّد العربية: 228.( 12
ينظر: الكتاب: 2/ 406 واملنصف: 1/ 328.( 13
ينظر: الكتاب: 2/ 406 واملنصف: 1/ 224 ويف األصوات اللغوية: 228، و دراسات يف ( 14

علم اللغة: د. كامل حممد برش: 71 و72.
الكتاب: 4/ 110.( 15
ينظر: رس صناعة اإلعراب: 1/ 22، و نزهة الطرف يف علم الرصف: امليداين: 55.( 16
تأمالت يف بعض ظواهر احلذف الرصيف: 30.( 17
األصوات ( 18 يف  ينظر:  احلديث،  الصويت  الدرس  يف  بالضيق  خمرجيًا  توصف  الكرسة  ألن 

اللغوية: 228.
رس صناعة اإلعراب: 1/ 65.( 19
معاين القرآن: األخفش: 2/ 379.( 20
ينظر: الكتاب: 406/2، ويف األصول اللغوية: 228.( 21
ينظر: م.ن.( 22
نظر: الكتاب: 417/4، ورشح املفصل: 152/7.( 23
ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 329.( 24
اخلصائص: 1/ 59.( 25
ينظر: رشح الشافية: 3 / 95.( 26
ينظر: رشح املفصل: 10/ 80.( 27
ينظر: املمتع يف الرصف: 2/ 433.( 28
ينظر: الكتاب: 2/ 406، ويف األصوات اللغوية: 228.( 29
عرضنا هلذا املوضوع يف دراسة منجزة.( 30
ينظر: رس صناعة اإلعراب: 1/ 22.( 31
ينظر: اخلصائص: 1/ 59.( 32
ينظر: الكتاب: 4/ 349.( 33
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ينظر: الكتاب: 4/ 348، ورشح الشافية: الريض: 3/ 427.( 34
ينظر: رشح الشافية: الريض: 1/ 44.( 35
ينظر: رشح املفصل: ابن يعيش: 10/ 80.( 36
ينظر: م.ن.( 37
رس صناعة اإلعراب: 1/ 22.( 38
ينظر: م. ن.( 39
ينظر: الكتاب: 4/ 52.( 40
ينظر: م. ن.( 41
رشح املفصل: ابن يعيش: 10/ 59 وينظر: جمالس ثعالب: 2/ 360.( 42
املمتع يف الترصيف: 2/ 429.( 43
حاشية الّصبان: 4/ 256.( 44
املمتع: 2/ 429.( 45
رشح الشافية: الريض: 1/ 133.( 46
إعجاز القرآن: 273.( 47
البيان يف غريب إعراب القرآن: 1/ 58.( 48
اللغة: 63.( 49
رشح الشافية: نقرة كار: 165.( 50
ينظر: رشح الشافية: الريض: 2/ 72.( 51
ينظر هذا الوصف: يف األصوات اللغوية: 217- 218.( 52
ينظر: املمتع: 433/2.( 53
الطرف: 55، و رشح ( 54 القرآن: 379/2، و نزهة  الكتاب: 54/4 و110، و معاين  ينظر: 

الشافية: 132/1.
الكتاب: 2/ 252.( 55
املغني اجلديد يف علم الرصف: د. حممد خري احللواين: 112- 111.( 56
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األشباه والنظائر يف النحو:السيوطي: ( 1
مطبعة دائرة املعارف العثامنية /

حيدرآباد/ 1359هـ.

إحياء النحو: إبراهيم مصطفى: ( 2
مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش/ 

القاهرة/ 1937م.

إعجاز القرآن: الباقالين: حتقيق: سيد ( 3
أمحد صقر: دار املعارف / القاهرة / 

1963م.

البيان يف غريب إعراب القرآن: أبو ( 4
الربكات األنباري: حتقيق: طه عبد 

احلميد طه: اهليئة املرصية العامة 
للكتاب/ القاهرة/1980م.

تأمالت يف بعض ظواهر احلذف ( 5
الرصيف: د.فوزي الشايب: 

حوليات كلية اآلداب/ جامعة 
الكويت/ احلولية العارشة/ 

الرسالة الثانية والستون/ 
1409-1410هـ/1688-1989م.

الترصيف العريب من خالل علم ( 6
األصوات: د.الطيب البكوش /

تونس/ 1987م.

هتذيب اللغة: أبو منصور األزهري: ( 7
حتقيق: عبد السالم هارون وحممد 

عيل النجار/ املؤسسة املرصية العامة 
للتأليف واألنباء والنرش/ الدار 

املرصية للتأليف والرتمجة/ 1384هـ 
-1964م.

حاشية الصبان عىل رشح األشموين: ( 8
طبع عيسى البايب احللبي/.

اخلصائص: ابن جني/ حتقيق: حممد ( 9
عيل النجار/ دار الكتب املرصية. 

دراسات يف علم اللغة: د.كامل حممد ( 10
برش: دار املعارف/ مرص /1971م.

دراسات يف فقه اللغة وفونولوجيا ( 11
العربية: د.حييى عبابنة: دار الرشوق/ 

عامن/ 2000م.

دراسة الصوت اللغوي:د.أمحد ( 12
خمتار عمر: عامل الكتب/القاهرة/ 

1396هـ-1976م.

 رس صناعة اإلعراب: ابن جني/ ( 13
حتقيق: د. حسن هنداوي/ دار القلم/ 

دمشق/ 1405هـ1985م 

رشح الشافية: اجلاربردي: املطبعة ( 14
العامرة الرشفية /1310هـ.

رشح الشافية: ريض الدين ( 15
االسرتبادي: حتقيق: حممد نور احلسن 

وحممد الزفزاف وحممد حميي الدين 
عبد احلميد: دار الكتب العلمية / 

بريوت / 1402هـ - 1982م.

رشح الشافية: نقرة كار: مطبعة دار ( 16

المصادر والمراجع...
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إحياء الكتب العربية/ عيسى احللبي 
ورشكاه/.

رشح شواهد الشافية: البغدادي: ( 17
حتقيق: حممد نور احلسن وآخرين: 

مطبعة حجازي/ القاهرة/1356هـ 
-1358هـ.

رشح املفصل: ابن يعيش: دارالطباعة ( 18
النريية /القاهرة /1949م.

يف األصوات اللغوية: دراسة يف ( 19
أصوات املد العربية: د.غالب املطلبي: 

منشورات وزارة الثقافة واإلعالم/
سلسلة دراسات)364( العراق / 

1984م.

الكتاب: سيبويه/ حتقيق: عبد السالم ( 20
حممد هارون/ عامل الكتب/ بريوت/ 

1403هـ-1983م.

جمالس ثعلب: حتقيق: عبد السالم ( 21
هارون /دار املعارف/ مرص/ 

1960م.

معاين القرآن: األخفش: حتقيق: فائز ( 22
فارس: الكويت/ 1981م.

معاين القرآن: الفراء حتقيق:د. عبد ( 23
الفتاح شلبي/ اهليئة املرصية العامة 

للكتاب العامة للكتاب/ سلسلة 
تراثنا/ 1972م.

املغني اجلديد يف علم الرصف: د.حممد ( 24
خري احللواين: دار الرشق العريب/ 

بريوت- حلب 1420هـ -1999م.

املمتع يف الترصيف: ابن عصفور: ( 25
حتقيق: فخر الدين قباوة: دار اآلفاق 

اجلديدة/ بريوت/ 1399هـ-
1979م.

املنهج الصويت للبنية العربية رؤية ( 26
جديدة يف الرصف العريب: د.عبد 

الصبور شاهني: مؤسسة الرسالة/ 
بريوت.

نزهة الطرف يف علم الرصف: امليداين: ( 27
دار اآلفاق اجلديدة /1981م.




