
  

  

  

  

������������������������������ �

����������������������� �

� �

� �

� �

�������������� �

����������������������������� �

�������������������������������������������� �

� �

  

  



 
  
 

 
} ٨٣١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

������� �

الحمــد هللا وحــده، والصــالة والســالم علـــى مــن ال نبــي بعــده، صــلوات اهللا وســـالمه 

  ا، وبعدا كثیرً تسلیمً  وسلم علیه وعلى آله وصحبه

فقـد شـاءت إرادة اهللا تعـالى  ،نیـت بهـا العربیـةعن بأصوات لغتها ما عُ فإن أمة لم تُ 

أن یقــّیض لهــا مــن قــام علــى دراســتها معتمــدین علــى المالحظــة الذاتیــة والتجربــة 

الشخصیة منذ القـرون األولـى للهجـرة النبویـة، وكـان هـدف هـؤالء العلمـاء األعـالم 

 ،علـــــى أصـــــوات القـــــرآن الكـــــریم مـــــن أن  یشـــــبوهها تحریـــــف أو تغییـــــرالمحافظـــــة 

  ا.وبخاصة بعد اختالط العرب بغیرهم ممن دخلوا في دین اهللا أفواجً 

بــآراء وجهــود ألعــالم فــي حاجــة إلــى كشــف  النقــاب ا وال یــزال تراثنــا العربــي زاخــرً  

وصــل ا مــن مؤلفــات هــؤالء األعــالم لــم تصــل إلینــا، ومــا عنهــا، وبخاصــة أن كثیــرً 

 ٣٠٩بــن الحســن الهنــائي المتــوفى قلیــل، ومــن هــؤالء كــراع النمــل علــي فهــو منهــا

هـــ، صــاحب المؤلفــات الكثیــرة التــي فقــد معظمهــا، ولــم یصــل إلینــا منهــا إال ٣١٠أو

ثالثـــة كتـــب اعتمـــدت الدراســـة علیهـــا، وهـــي "المنتخـــب مـــن غریـــب كـــالم العـــرب"، 

ي غریــب كــالم العــرب فــوالــذي یعــد مــن معجمــات الموضــوعات، وكتــاب "المجــّرد 

، وهــو مــن المعــاجم المتخصصــة فــي غریــب اللغــة، وكتــاب "المنّجــد"، وهــو ولغاتــه"

، وهـذه الكتـب الثالثـة لكـراع اشـتملت علـى اللفظـي للمشـترك شـامل معجم أقدمیعّد 

الكثیــر مــن القضــایا الصــوتیة، فرأیــت دراســتها للكشــف عــن التفكیــر الصــوتي عنــد 

لــذي یحمــل عنــوان" التفكیــر الصــوتي عنــد كــراع كــراع النمــل؛ فكــان هــذا البحــث ا

  النمل في ضوء علم اللغة المعاصر"

  وكان من دواعي اختیار هذا الموضوع ما یلي:

مــا یتمیــز بـــه تــراث كـــراع النمــل مــن ثـــراء لغــوي  بصـــفة عامــة وصـــوتي  -١

بصــفة خاصــة، فهــو مــن المــؤلفین المتقــدمین فــي میــدان الــدرس اللغــوي، 

ا في كتب التراث بعبارات تشـیر إلـى تفـرده یرً وهذا قد جعل اسمه یتردد كث

 نتائج.الوفي  ء الدراسةاأثنفي كثیر من األمور أشار البحث إلیها 
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تضــــمنت مؤلفــــات كــــراع النمــــل الكثیــــر مــــن اآلراء ألصــــحاب المصــــادر  -٢

األولـــى التـــي لـــم تصـــل إلینـــا؛ حیـــث نقـــل عـــنهم كـــراع النمـــل كاألصـــمعي 

 مــن هم، فكتــب كــراع النمــل تعــدّ واللحیــاني والریاشــي وابــن األعرابــي وغیــر 

 حوت جهود وآراء هؤالء  المتقدمین. التي مصادرالأقدم 

ا مـن مصـادر أمهـات كتـب اللغـة والمعـاجم؛ حیـث یعّد كراع النمل مصدرً  -٣

وصرح صاحب المحكم والمحـیط األعظـم بـأن  ،نقل عنه ابن سیده وغیره

   )١(.كتب كراع النمل من مصادره التي اعتمد علیها

راث كــراع النمــل ي أن أحــدا تنــاول هــذا الموضــوع بالدراســة فــي تــلــم یبلغنــ -٤

اللهم إال في دراسة الدكتور فوزي مسعود والتي جاءت الذي وصل إلینا، 

، وكان الكتاب في وقت الدراسـة )٢(بعنوان" المنّجد في اللغة دراسة لغویة"

ا، ولــم یتنــاول مــن قضــایا علــم األصــوات إال اإلبــدال الصــوتي، مخطوًطــ

وكـذلك الدراسـة التـي قـام بهـا  ،دفیها بضعة أمثلة من كتاب المنّجـودرس 

الظواهر اللغویة في كتاب المنتخـب" الدكتور أحمد صالح یونس بعنوان "

ا مــــن قضــــایا علــــم فــــي حــــدود ســــت وثالثــــین صــــفحة، ولــــم یتنــــاول أیًضــــ

األصــوات إال ظــاهرة اإلبــدال؛ حیــث تنــاول أربعــة أمثلــة فقــط مــن البــاب 

النمــل فــي كتــاب المنتخــب بعنــوان" بــاب اإلبــدال"، دون الــذي عقــده كــراع 

النظر إلى بقیة الكتاب؛ حیث شغلت قضیة اإلبدال عنـده أربـع صـفحات 

الخامســة والثمــانین بعــد المائــة إلــى التاســعة والثمــانین بعــد مــن الصــفحة 

، وكانــت معالجــة هـذین البــاحثین لمــا درســاه مـن أمثلــة غایــة فــي )٣(المائـة

التحلیــل الصــوتي؛ رغبــة فــي االختصــار، و  التوثیــق ناإلیجــاز مــع قلیــل مــ

 ممكن من القضایا اللغویة في الكتابین بصفة عامة. ودراسة أكبر قدر

                                                 

  ١/٣٩، مقدمة تاج العروس ١/٣٩مخصص ، مقدمة ال١/٤٧ینظر: مقدمة المحكم   )(١

، ودراسته لإلبدال الصـوتي شـملت مـن ١٩٨٤هـ١٤٠٤نشرت هذه الدراسة مطبعة حسان   )(٢

  ١٢١إلى ص ١٠٨ص 

  م٢٠١٠هـ ١٤٣١، ٥٧مجلة آداب الرافدین العدد   )(٣
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أن یأتي في مقدمة وتمهید وخمسة مباحـث تعقبهـا  ي هذاواقتضت طبیعة بحث

ئجــه، ثــم فهــرس للمصــادر والمراجـــع، وفیهــا ملخــص للبحــث وأهــم نتا ،خاتمــة

لموضـوع والـدوافع إلیـه، ففي المقدمة بیان ألهمیة ا آخر لموضوعات البحث،و 

عــن كـراع النمــل وكتبــه التــي اعتمـدت الدراســة علیهــا، والمبحــث والتمهیـد كــان 

" مخــارج األصـــوات" والثــاني" اإلبــدال اللغـــوي" والثالــث" المماثلـــة عنوانــه األول

  والمخالفة الصوتیة" والرابع" الهمز والتسهیل" والخامس" حذف الحركة"

ا في ذلك الخطوات المنهج الوصفي، متبعً  ن منهجي في هذه الدراسة  هووكا

  اآلتیة:

 عرض نصوص كراع النمل التي تمثل الظاهرة المطروحة للدراسة. - 

 ذكر مضمون كالمه؛ لتتضح الفكرة التي یدور حولها النص. - 

المـــزج والمواءمـــة بـــین آراء األقـــدمین والدراســـات الحدیثـــة والمعاصـــرة  فـــي  - 

  تي تناولها البحث.القضایا ال

توثیق ما ذكره كـراع النمـل، مـن المصـادر التـي جـات قبلـه وبعـده؛ إلبـراز  - 

 مدى اتفاقه أو اختالفه مع غیره.

االجتهــاد فــي عــزو اللهجــات العربیــة ممــا لــم یعــزه كــراع النمــل مــا أمكــن  - 

 ذلك.

تخــریج اآلیــات القرآنیــة واألحادیــث النبویــة واألبیــات الشــعریة، وكــل فنــون  - 

 ، ما أمكن ذلك.كل من مظانهالقول، 

وفي الختام أرجو اهللا تبارك وتعالى أن أكـون وّفقـت فـي مـا عرضـت؛ فـإن أك 

ا، وٕان یك غیر ذلك فحسبي أننـي بشـر  وآخرً الحمد أوًال  سبحانه قد أصبت فله

ومــن ســار علــى  ،یصــیب ویخطــئ، وٕانــي لســائر بــإذن اهللا تعــالى علــى الــدرب

ینـا وحبیبنـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه الدرب وصـل، وصـلى اهللا وسـلم علـى نب

  وسلم.
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  :نسبه ومؤلفاته ووفاته كراع النملأوال: 

لم تذكر كتب التراجم تفصیالت عن مولد كراع النمل وال عـن نشـأته وحیاتـه، ومـا 

 المعــروف نــائيالهُ  الحســن بــن علــي هــوإشــارات عــن نســبه، ف مجــرد فیهــا هــوجــاء 

؛ ألنــــه كــــان دمــــیم ، وســــمى بكــــراع النمــــل)١(نــــاءةهُ  إلــــى منســــوب: النمــــل بكــــراع

 عــن وأخــذ مصــر، علمــاء مــن انحوًیــ الغوًیــ كــان، )٣(ا ألنــه كــان قصــیرً أو  ،)٢(الخلقــة

، وكــان متقــدم )٤(أمیــل البصــریین قــول إلــى وكــان والكــوفیین، البصــریین النحــویین

   )٥(.ابن درید العصر في أیام

  مؤلفاته:

 أورد "دالمنّضـ" كتابیصل إلینا، فمنها ألف كراع النمل مؤلفات عدیدة أغلبها لم  

 آخــر إلـى ثـاء تـاء بـاء ألـف حـروف علـى ورتبـه ،هوحوشـی مسـتعملة كثیـرة لغـة فیـه

 في اختصره ثم ،اطبع مؤخرً و الذي حقق  "دالمجرّ " كتاب في اختصره ثم الحروف،

 أوزان علـــى "الغریـــب أمثلـــة" كتـــاب ولـــه ا،الـــذي حقـــق وطبـــع أیًضـــ "دالمنّجـــ" كتـــاب

 ، ومن كتبـه)٦("مالمنظّ " وكتاب "،فالمصحّ " وكتاب ،اللغة غریب فیه وردأ األفعال

 ،)٧(كذلـ وغیر ،ى"وشّ المُ "و ،"المنمنم"و ،"المنتظم"و ،وهو محقق مطبوع "المنتخب"

 اصــحیحً  احســنً  خطــه وكــان المغــرب، فــى وكــذلك فیهــا، مرغــوب مصــر فــى وكتبــه

   )٨(.الخطأ قلیل

                                                 

  ٢٠/٢٠٩، الوافي بالوفیات ١٦٧٣/ ٤ینظر: معجم األدباء   )(١

  ٢/٢٤٠إنباه الرواة  )(٢

  ٤/٢٧٢عالم األ )(٣

  ٢/٢٤٠إنباه الرواة  )(٤

  ١٦٧٣/ ٤معجم األدباء  )(٥

األعـــالم   ٢/١٥٨، بغیـــة  الوعـــاة ٢/٢٤٠، إنبـــاه الــرواة ١٦٧٣/ ٤ینظــر: معجـــم األدبـــاء  )(٦

  ٧/٧١معجم المؤلفین  ،٤/٢٧٢

  ٢٠٧البلغة في تراجم أئمة اللغة والنحو  )(٧

  ٢/٢٤٠إنباه الرواة  )(٨
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أخصــــها بمزیــــد مــــن الحــــدیث؛ ألن سلمنّجــــد وكتبــــه الثالثــــة المنتخــــب، والمجــــّرد وا

  الدراسة قامت علیها.

  :وفاته

ـــــة التســـــع بعـــــد مـــــاتأنـــــه  ذكـــــرت المصـــــادر  ـــــت وفاتـــــه )١(والثالثمائ ، وقیـــــل: كان

  )٢(.هـ٣١٠عام

   

  الدراسة علیها: كتبه التي اعتمدتِ ثانیا: 

، العمــري أحمــد محمــد كتــورتحقیــق/ د العــرب كــالم غریــب مــن المنتخــبأوال: 

 ،اإلســـالمي التـــراث وٕاحیـــاء العلمیـــة البحـــوث معهـــد، القـــرى أم عـــةجامونشـــرته 

، وقـــد وّضــح محققـــه أن الكتــاب یشـــتمل م١٩٨٩ - هـــ١٤٠٩ األولـــى الطبعــة

 ا توزع على ثالثة أقسام:وثالثین بابً  ةعلى مائة وخمس

جــزاء منهــا موضــوع واحــد، وبــدأه بخلــق القســم األول: األبــواب التــي تعــدد األ 

فــي مثــل ذلــك علــى ذكــر أعضــاء اإلنســان فقــط، وٕانمــا اإلنســان، وال یقتصــر 

، یذكر أعضاء غیره، وكـذا فـي غیـره مـن األبـواب ممـا ینـدرج تحـت هـذا القسـم

  الموضوعات.وهذا القسم مما یدخل تحت معاجم 

القســم الثــاني:  یحتــوي علــى الصــیغ، مثــل صــیغ األســماء التــي وردت فیهــا  

یشــمل الصـیغ التــي ال نظیــر  هــذا القسـمأكثـر مــن لغـة، وكــذا صـیغ األفعــال، و 

  لها أو قلیلة النظیر.

بـواب تتعلـق أا، ویمكـن تصـنیفها إلـى القسم الثالث:  یشمل  تسعة وأربعین باًبـ

أبــواب خاصــة  بــبعض خصــائص العربیــة أو ســننها فــي و  ،القرآنیــة بــالمفردات

أبــــــواب تعــــــالج عــــــدة و  ،أبــــــواب  تعــــــالج بعــــــض القضــــــایا الصــــــرفیةو  ،كالمهــــــا

  )٣(.والضرائر الشعریةموضوعات كالحذف 

                                                 

  ٢٠٧اللغة والنحو البلغة في تراجم أئمة  )(١

  ٧/٧١معجم المؤلفین  )(٢

  من مقدمة التحقیق  ٣٢: ٢٢ینظر: المنتخب  )(٣



 
  
 

 
} ٨٣٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

محمــد أحمــد  كتــورالمجــّرد فــي غریــب كــالم العــرب ولغاتهــا، تحقیــق/ دثانیــا: 

ویعـّد كتـاب ، م٢٠٠٧هــ١٤١٨العمري، مكتبة الثقافـة الدینیـة، الطبعـة األولـى 

، وهــو مختصــر )١(المتخصصــة فــي غریــب اللغــةد مــن المعــاجم اللغویــة المجــرّ 

ستشــهاد إال مــا نــدر، ومادتــه مرتبــة لكتــاب المنّضــد، وقــد خــال الكتــاب مــن اال

ــــ ــــهجائًی ــــه علــــى المســــتعمل ا والثــــاني فصــــًال ا، وســــمى الحــــرف األول باًب ، ونّب

ا والمهمــل مــن مــواده، ولكنــه لــم یعتــّد بالزوائــد فــي ترتیــب المــواد ممــا یعــّد تفــردً 

، یقـول )٢(لكراع سبق به األقدمین والمحدثین، وكان هدفه التیسیر على القارئ

د: هــذا كتــاب ألفتــه فــي غریــب كــالم العــرب ولغاتهــا، المجــرّ  كــراع فــي مقدمــة

واقتصرت فیه على كل كلمـة وتفسـیرها دون أسـماء النقلـة واالستشـهاد بـالقرآن 

ي اختصرت هذا ذها في الكتاب المنّضد الواآلثار واألمثال واألشعار التي أثبتُّ 

ـــه؛ لیخـــّف محملـــه ویســـهُ  علـــى  ال تعلمـــه.... وجعلتـــه ثمانیـــة وعشـــرین باًبـــمن

  )٣(.حروف الهجاء

دثالثا:   أحمـد دكتـور /تحقیـق )اللفظـي للمشـترك شـامل معجم أقدم( اللغة في الُمَنجَّ

 الطبعــة ،القــاهرة الكتــب، عــالمطبــع  ،البــاقي عبــد ضــاحي دكتــورو  عمــر، مختــار

، وهو كتاب ُیعالج الكلمات التي تحمل أكثر من معنى، وقد سـبقه م١٩٨٨ الثانیة

هــــــ وأبـــــي ٢١٥الحقـــــل اللغـــــوي كثیـــــرون، كاألصـــــمعي تإلـــــى التـــــألیف فـــــي هـــــذا 

هـ وغیرهم، وقد أفصـح كـراع عـن مـنهج الكتـاب ونظامـه ٢٨٥هـ والمبرد ٢٢٤عبید

 من والعامة الخاصة علیه اجتمعت فیما ألفته كتاب هذا في مقدمته الموجزة فقال:

 األول فالبــاب، أبــواب ســتة وجعلتــه معانیهــا، صــتوخُ  مرائیهــا تعّمــ التــي األلفــاظ

 ذكـــر فـــي: الثـــاني والبـــاب، الَقـــَدم إلـــى الـــرَّأسِ  مـــن الَبـــَدن أعضـــاءِ  ذكـــر فـــي: منهـــا

 ذكـــر فـــي الثالـــث والبـــاب، والهـــوام والبهـــائم والســـباع النـــاس مـــن الحیـــوان صـــنوف

 ومــا الســالح ذكــر فــي الرابــع والبــاب، ذلــك وغیــر والبغــاث، منهــا، الصــوائد ،الطیــر

 ذكـــر فـــي الســـادس والبـــاب، لیهـــای ومـــا الســـماء ذكـــر فـــي الخـــامس والبـــاب، قاربـــه
                                                 

  من مقدمة التحقیق ١٤ینظر: المجرد  )(١

  من مقدمة التحقیق ١٩: ١٧ینظر: السابق  )(٢

  من مقدمة كراع ٣١ینظر: المجّرد  )(٣



 
  
 

 
} ٨٣٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 حـــروف عـــدد علـــى فصــًال  وعشـــرون ثمانیـــة البـــاب هــذا وفـــي ،علیهـــا ومــا األرض

 الحـروف مـن لـه قصدت ما منها باب كل في وأثبت، الیاء إلي األلف من الهجاء

 دون الداللــة، فیــه تكــون ممــا علیهــا الشــواهد مــن یســنح ومــا بأجناســها، المتشــابهة

  )١( .واإلطالة اإلكثار

 تنطــق التــي الكلمــة صــورةَ  اللَُّغویــةو فــي هــذا الكتــاب راعــى فــي ترتیــب المــادة وهــ

 نجـــد إذ الرابـــع، القــرن فـــي رواًجـــا القــت الطریقـــة هـــذه أنَّ  ویبــدو. ِجـــْذَرها ال علیهــا

 المقصـور" فـي یتبعها َوّالد ابن أن نجد كما ،"القرآن غریب" في یتبعها السجستاني

  )٢(".والممدود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ٢٩مقدمة المنّجد لكراع  )(١

  ٢٢مقدمة تحقیق المنّجد  )(٢



 
  
 

 
} ٨٣٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

����������� �
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 ،الحــروف آلــة أو ،)١(الموضــع الــذي ینشــأ منــه الحــرف بدایــة یعــرف المخــرج بأنــه

هـو  أو ،)٢(والشـفة والنِّطـع والسـن والحلـق اللسان في نهاتكوّ  مواضعَ  :بآلتها وأعني

المكـان الـذي یولـد فیـه الصـوت وینطـق،  وهـأو  ،)٣(الموضع الذي یعـاق فیـه الهـواء

مواضـــــع النطـــــق أو  :أي point of articulation ثأو بـــــالتعبیر الحـــــدی

  )٤(.التقطیع

فـــي كتابـــه ، وعقـــد لـــذلك ل كـــراع النمـــل الحـــدیث عـــن مخـــارج األصـــواتوقـــد تنـــاو 

  اعنوانهبابً  المنتخب

 مخـــارج، ثالثـــة منهـــا فللحلـــق َمْخَرًجـــا، َعَشـــرَ  ِســـتَّةَ  وهـــي :فیـــه مخـــارج الكلـــم" قـــال"

 ،والحــاء الَعــْینِ  َمْخــَرجُ  الَحْلــقِ  َأْوَســطِ  ومــن، لَهــاءُ وا والَهْمــَزةُ  األَِلــفُ  مخرًجــا فأقصــاها

 مخــرج الَحَنــكِ  مــن َفْوَقـه ومــا اللَِّســانِ  َأْقَصـى ومــن، والَخــاءِ  الَغـْینِ  َمْخــَرجُ  َأْدَنــاهُ  ومـن

 مخـرج الَحَنـكِ  مـن یلیـه ومـا قلیًال  اللَِّسانِ  من القاف موضع من أسفل ومن، القاف

 وما اللَِّسانِ  َحافَّةِ  بین ومن، والشِّینِ  والِجیمِ  الَیاءِ  رجمخ اللَِّسانِ  أوسط ومن، الكاف

ادِ  مخرج األْضَراسِ  من یلیها  َطـَرفِ  منتهى إلى أدناها من اللَِّسانِ  حافة ومن، الضَّ

ـــاِحكِ  ُفَوْیـــقَ  فمـــا األعلـــى الحنـــك مـــن یلیهـــا مـــا وبـــین بینهـــا مـــا اللســـان  والنَّـــابِ  الضَّ

َباِعَیةِ  مِ  خرجم والثَِّنیَّةِ  والرَّ  مخـرج الثنایـا ُفَوْیقَ  ما وبین َبینه اللَِّسانِ  طرف ومن، الالَّ

 إلــى نحرافــه ال قلــیًال  اللســان ظهــر فــي أدخــل أنــه غیــر النــون مخــرج ومــن، النُّــونِ 

ــا ،الــراء مخــرج الــالم  والــدال الطــاء مخــرج الثنایــا وأصــول اللســان طــرف بــین وِممَّ

 حـروفُ  وهـنَّ  والسـین، والـزاي الصاد مخرج والثنایا اللسان طرف بین ومما، والتاء

ِفی  ومـن، والثـاء والـذال الظـاء مخـرج الثنایا وأطراف اللسان طرف بین وممار، الصَّ

                                                 

  ١٠٢تحدید في اإلتقان والتجوید ألبي عمرو الداني ال )(١

  ٣/٢٥١شرح شافیة ابن الحاجب  )(٢

  ١٠٤مقدمة في أصوات اللغة العربیة وفن األداء القرآني للدكتور البركاوي  )(٣

  ١٣٢دراسات في علم الصوتیات للدكتور أبي السعود الفخراني  )(٤



 
  
 

 
} ٨٣٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 مخـرجُ  الشـفتین بـین وممـا، الفـاء مخـرج الُعَلـى الثنایـا وأطـراف السـفلى الشفة باطن

  )١(.الخفیة النون مخرج الخیاشیم ومن، والواوِ  والمیمِ  الباءِ 

أورده كــراع النمــل فــي كتابــه المنتخــب فیمــا یتعلــق بمخــارج األصــوات مــا  بقــراءةو 

  تبیَّن لي ما یأتي:

  

 ممنكابن جني  ،سیبویه ومن وافقهبكراع النمل في حدیثه عن المخارج  تأثر -١

  )٢(ا.مخارج الحروف ستة عشر مخرجً  عّدوا

اختلـــف كـــراع مـــع ســـیبویه فـــي ترتیـــب الحـــروف داخـــل المخـــرج الواحـــد، ففـــي  -٢

: لهـا سـیبویه كـان ترتیـب، و والهَـاء والَهْمـَزة األَِلـف ى الحلق ذكر كراع أن منـهأقص

ها رتبّ  ،متأثربسیبویه في حدیثه عن المخارجوهو  يابن جنو الهمزة والهاء واأللف، 

فقـال: الهمـزة واأللـف والهـاء، وال غبـار فـي  ،ا یختلف عن سـیبویه وعـن كـراعترتیبً 

 اَتْرِتیًبـ َیْقِصـدْ  َلـمْ  ِسـیَبَوْیه نَّ أ عـن ابـن خـروف نقـًال  ري قـد ذكـرز ذلك، فـإن ابـن الجـ

  )٣(.ٍ َواِحد َمْخَرجٍ  ِمنْ  ُهوَ  ِفیَما

                                                 

  وما بعدها ٦٧٨المنتخب  )(١

ـــاب ســـیبوی )(٢ ومـــا  ١/٦٠ومابعـــدها، ســـر صـــناعة اإلعـــراب البـــن جنـــي ٤/٤٣٣ه ینظـــر: كت

بعدها، وال تفوتنا إشارات الخلیل وتقسیماته للمخارج إلى ألقاب أو أحیاز، جاء فـي مقدمـة 

 والقـاف الَحْلـق، مـن مبـدأها ألن؛ َحْلقّیـة والَغـْین والخـاء والحـاء فـالعین: الخلیـل قال العین:

یتانِ  والكاف  مـن َمْبـَدأها ألن ؛ّشـْجرّیة والضـاد والشِّین والجیم ،اللَهاة من أُهماَمْبدَ  ألنَّ  ؛َلَهوِّ

 وهي الّلسان أسلة من مبدأها ألنَّ  ؛أسلیة والزاء والسین والصاد الَفِم، َمفرج أي ،الفم شْجر

 ؛األعلـى الغـار نطـع مـن مبـدأها ألنّ  ؛ِنْطعَیـة والـدال والتـاء والطـاء ؛اّللسان طرف ُمستَدقّ 

 َمْبـَدأَها ألنّ ؛ َذَلقّیـة والنُّـون والـالَّم والـّراءُ  ،الِّلثـة مـن َمْبـَدأها ألنّ  ؛َلِثوّیـة والثّاء الوالذّ  والظّاء

: مــرةً  وقــال َشــَفوّیة، والمــیم والبــاء والفــاء ،الّلســان ذلــق َطرَفــي تحدیــدُ  وهــو الّلســان َذَلــق مــن

 ألّنهـا ؛واحـد َحیِّـز فـي ائیـةهو  والهمـزة واأللـف والـواو والیـاء ،الَشـَفة من مبدأها ألن ؛َشَفهّیة

  ١/٥٨العین .منه َیْبَدأ الذي وَمْوِضُعه َمْدَرَجِته إلى حرف كل ُفنِسبَ  شيء، بها یتعّلق ال

  ١/١٩٩النشر  )(٣



 
  
 

 
} ٨٤٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ا لســیبویه وابــن جنــي، وهــو كــالم فیــه كــراع األلــف مــن أقصــى الحلــق تبًعــ دّ َعــ -٣

: والــذي یبــدو لــي أن )١(نظــر، فمــا هــي األلــف التــي أرادوهــا؟ یقــول أحــد البــاحثین

 ا لیســت ألـف المــد، فسـیبویه نفســه یقـول عــن ألـف المــد:األلـف التـي یتحــدثان عنهـ

 الیـاء مخـرج تسـاعا مـن أشد مخرجه الصوت لهواء اتسع حرفٌ  وهو الهاوي ومنها

 وهـذه ...الحنـك قبـل لسـانك الیاء في وترفع الواو في شفتیك تضم قد ألنك ؛والواو

 ثــم األلــف،: امخرًجــ وأوســعهن وأخفــاهن ،مخرجهــا التســاع الحــروف أخفــى الثالثــة

 الهمـــزة مخـــرج وأقصـــاه، أســـفله مـــن فأولهـــا :جنـــي یقـــول، وابـــن )٢(الـــواو ثـــم الیـــاء،

 وذهـب ،الهمـزة: ترتیبهـا أن الحسـن أبـو وزعـم، سـیبویه یقـول هكـذا والهـاء، واأللف

 وصـحة ذلـك فسـاد علـى یـدل والـذي بعـدها، وال قبلهـا ال األلـف، مـع الهـاء أن إلـى

 إلـى منهـا الحـروف أقرب على بها دتاعتم األلف، كتحرّ  متى أنك سیبویه، قول

  )٣(.خفي غیر واضح وهذا هاء، لقلبتها معها الهاء كانت ولو همزة، فقلبتها أسفل،

 إلـى اتسـاع مخـرج األلـف والـواو والیـاء، وأوسـعهن األلـف، إشـارةففي كالم سیبویه 

إن الهواء حال النطق بحـروف المـد الثالثـة، یمتـد خـالل مجـراه  :المحدثینوبعبارة 

سـتمر فــي االمتـداد، ال یقطعــه شـيء، وال یمنــع اسـتمراره أي عــارض، وال ینتهــي وی

  )٤(هذا الهواء إال بانتهاء نطق الصوت نفسه.

ال یقصـدون بـاأللف  ،سـیبویه وتبعهمـا كـراعو  هأنـ تأكید علـىوفي كالم ابن جني  

 أقــرب علــى بهــا اعتمــدت األلــف، حركــت متــى" ألــف المــد، بــدلیل قــول ابــن جنــي:

فهــل ســیبویه وابــن جنــي یریــدان بــاأللف  ،"همــزة فقلبتهــا أســفل، إلــى نهــام الحــروف

M  B :قرأ أنه السختیاني أیوب عن حكي ما نحو ؟تلك التي تحقق فتتحول همزة 

                                                 

  وما بعدها ٤٠أصوات اللغة العربیة للدكتور عید الطیب  )(١

  وما بعدها ٤/٤٣٥الكتاب  )(٢

  ١/٦٠سر صناعة اإلعراب  )(٣

   ١٦٠ألصوات للدكتور كمال بشرینظر: علم ا )(٤



 
  
 

 
} ٨٤١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 CL)األولــى والــالم األلــف -الســاكنین اجتمــاع كــره أنــه وذلــك األلــف، فهمــز )١-  

  )٢(.همزة فانقلبت اللتقائهما، األلف فحرك

 :اتــي هــي حــرف صــائت فهــي ال تقبــل الحركــة، یقــول ابــن جنــي عنهــأمــا األلــف ال

 إلـى اضـطروا فـإذا ...الحركـة یتحمـل ال المخـرج، واسـع ضعیف حرف األلف ألن

 زیــد أبــو حكــاه مــا ذلــك وعلــى الهمــزة، وهــو منــه الحــروف أقــرب إلــى قلبــوه تحریكــه

  )٣(.ومأدة شأبة: قولهم من عنه، الهمز كتاب في علي أبي على قرأته فیما

ذكــر كــراع النمــل أن الخیاشــیم مخــرج النــون الخفیــة، وهــي فــي كتــاب ســیبویه  -٤

 :ویقـال ،فقـال: النـون الخفیـة  وكـراع النـون الخفیفـة، وجمـع ابـن جنـي بـین سـیبویه

  )٤(الخفیفة أي الساكنة.

 ي نهجــوا نهــج ســیبویه ومــن تبعــه؛ حیــثومكــبعــض علمــاء التجویــد كالــداني  -٥

للتنـــوین  وهـــو الخیاشـــیم المخـــرج األخیـــر ، وجعـــال)٥(اأنهـــا ســـتة عشـــر مخرًجـــ اذكـــر 

، )٦(مـن الفـم مـع صـویت مـن األنـف المخفاة، أما النون المتحركة فمخرجها والنون

ع األصوات التي قال عنها الخلیل ومن ووزّ  ،الجوفمخرج  وهذا الفریق قد أسقط 

 وهــي الهمــزة وحــروف المــد الثالثــة علــى المخــارج ،إنهــا تخــرج مــن الجــوف :تبعــه

                                                 

  سورة الفاتحة ٧من اآلیة  )(١

  ١/٨٦سر صناعة اإلعراب  )(٢

  السابق الصفحة نفسها )(٣

    ١/٦١سر صناعة اإلعراب البن جني  ،٤/٤٣٤ینظر: كتاب سیبویه  )(٤

، الرعایـــة لتجویــد القـــراءة وتحقیــق لفـــظ ١٠٦ -١٠٤ینظــر: التحدیـــد فــي اإلتقـــان والتجویــد  )(٥

  ٢٤٠، ١٤٤ة التالو 

یــتم غلــق ممــر الهــواء فــي الفــم ویفــتح فــي األنــف، عنــدما تنــزل اللهــاة فاتحــة الطریــق إلــى  )(٦

األنـــف، فیســـمى الصـــوت أنفیـــا... وهـــذا ینطبـــق علـــى صـــوتي المـــیم والنـــون، ویالحـــظ أن 

الغلق مع المیم یكون في الشفتین، ومـع النـون یكـون فـي طـرف اللسـان مـع مـا یقابلـه مـن 

   ١٤١راسات في علم الصوتیات للدكتور أبو السعود الفخراني الحنك. ینظر: د



 
  
 

 
} ٨٤٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

وذلك بجعل الهمزة وألف المد مـن أقصـى الحلـق، وجعـل الیـاء مـن وسـط  ،األخرى

  )١(اللسان، وجعل الواو من الشفتین.

أن مخــارج الحــروف ســبعة  ،ا للخلیــل بــن أحمــد وغیــرهاختــار ابــن الجــزري تبًعــ -٦

   )٢(.هو الصحیح :وقال ،اعشر مخرجً 

م الفـــراء والجرمـــي ا، ومـــنهعـــّد المخـــارج أربعـــة عشـــر مخرًجـــمـــن العلمـــاء مـــن  -٧

ا، فدمجوا الالم والـراء وغیرهما، منها ثالثة مخارج للحلق، وللفم ثالثة عشر مخرجً 

ثالثــة  علــى وكــذا عنــد كــراع وهــم موزعــون عنــد ســیبویهوالنــون فــي مخــرج واحــد، 

  )٣(.مخارج، كما أسقطوا مخرج الجوف

  :عند المحدثین صواتمخارج األ

عامــة بـــدأوا مـــن الـــداخل إلـــى الخـــارج  األقــدمون فـــي حـــدیثهم عـــن المخـــارج بصـــفة

ابتداًء بالحلق وانتهاًء بالشفتین، ونهج المحدثین كان على العكس مـن ذلـك ابتـداًء 

ان تقسـیم القـدامى وقد كوانتهاًء، فبدایة حدیثهم الشفتان، ونهایته الحنجرة والحلق، 

زیـدون دوا یللمتأخرین مـن العلمـاء وال سـیما المحـدثین الـذین لـم یكـا للمخارج نبراًسا

ـــــه شـــــیًئا ـــــى مجموعـــــات  علی ـــــال، فقـــــد اســـــتمدوا منـــــه تقســـــیمات لألصـــــوات إل ذا ب

  .)٤(متشابهة

ا مــن مــنهج المحــدثین فــي تقســیم األصــوات حســب مخارجهــا مــن الخــارج وانطالًقــ 

ا مـــا إلـــى الـــداخل، نجـــدهم ذكـــروا أن األصـــوات الشـــفویة هـــي البـــاء والمـــیم، وكثیـــرً 

وهـو مـا ذكـره األقـدمون وال خطـأ فـي ذلـك؛  یذكرون الـواو معهمـا فـي نحـو (وعـد)،

في نطق الواو، ولكن األدق من وجهة المحدثین أن الواو   كبیًراألن للشفتین دخًال 

                                                 

ومــا بعــدها، عــن علــم التجویــد القرآنــي فــي ضــوء الدراســات الصــوتیة  ١/١٨٩ینظــر: النشــر )(١

  ٥٣الحدیثة للدكتور عبد العزیز عالم 

  وما بعدها ١/١٨٩النشر )(٢

اءة وتحقیـــق لفـــظ الـــتالوة ، الرعایـــة لتجویـــد القـــر ١٠٤ینظـــر: التحدیـــد فـــي اإلتقـــان والتجویـــد  )(٣

وما بعـدها، عـن علـم التجویـد القرآنـي فـي ضـوء الدراسـات الصـوتیة  ١/١٨٩، النشر٢٤٣

  ٥٣الحدیثة للدكتور عبد العزیز عالم 

  ١٢٥ینظر: أصوات اللغة العربیة للدكتور عبدالغفار هالل  )(٤



 
  
 

 
} ٨٤٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

مــن أقصــى الحنــك، مــع عــدم إغفــال دور الشــفتین فــي النطــق بهــا واتخاذهــا وضــع 

االســتدارة، والفــاء اســنانیة شــفویة، والثــاء والــذال والظــاء أســنانیة أو تســمى أصــوات 

اء والـدال والضـاد والطـاء والـالم والنـون أسـنانیة لثویـة، والـر والتـاء  سنان،ما بین األ

والجــیم الفصــیحة والشــین لثویــة حنكیــة، والیــاء مــن والــزاي والســین والصــاد لثویــة، 

وســـط الحنـــك،  وبـــین الیـــاء والجـــیم والشـــین قـــرب شـــدید فـــي المخـــرج جعـــل بعـــض 

ــــد الدارســــین یجمعهــــم فــــي وســــط الحنــــك، وتســــمى األ صــــوات الثالثــــة شــــجریة عن

ألنهــا مــن شــجر الفــم، ومــن أقصــى الحنــك الخــاء والغــین والكــاف والــواو،  ؛القــدامى

ومن اللهاة القاف كما تنطق اآلن في النطق الفصیح، ومـن الحلـق العـین والحـاء، 

   )١(ومن الحنجرة الهمزة والهاء.

یـــد مخـــارج وربمـــا كـــان مرجـــع الخـــالف بـــین القـــدامى والمحـــدثین فیمـــا یتعلـــق بتحد

مـن نـوع مـا قـد حـدث لالصـوات العربیـة مـن حیـث  راجًعا إلـى أن تطـوًرا األصوات

لـى المالحظـة إمواضع نطقهـا منـذ زمـن ابـن جنـي إلـى یومنـا، وقـد یرجـع الخـالف 

مـا مـن مخـرج معـین، وینطقـه شـخص  والخبرة الشخصیة، فقد تنطق صوًتا الذاتیة

  )٢(.آخر من موضع قریب منه

  صفات االصوات:

لصـــاد لیتحـــدث كـــراع النمـــل عـــن صـــفات األصـــوات فـــي كتبـــه ســـوى وصـــفه  لـــم 

 والسـین والــزاي بأنهــا مــن حـروف الصــفیر، وذلــك بعــد حدیثـه عــن مخرجهــا، فقــال:

 حــــروفُ  وهــــنَّ  والســــین، والــــزاي الصــــاد مخــــرج والثنایــــا اللســــان طــــرف بــــین وممــــا

ِفیر   )٣(.ِ الصَّ

                                                 

محققــة تخــرج مــن ، ومخــرج الهمــزة ال١١٣ینظــر: علــم اللغــة العــام القســم الثــاني االصــوات  )(١

نفـس المزمــار؛ ألن فتحــة المزمــار تنطبــق انطباقــا تامــا عنــد النطــق بهــا فــال یتســرب شــيء 

من الهـواء إلـى الحلـق ثـم تنفـرج فتحـة المزمـار فجـأة فیسـمع صـوت انفجـاري هـو مـا یعبـر 

، أصـــوات اللغـــة العربیـــة د. عبـــدالغفار هـــالل ٧٧عنـــه بـــالهمزة. ینظـــر: االصـــوات اللغویـــة

١٥١  

  وما بعدها ١١٩علم اللغة العام القسم الثاني االصوات ینظر: )(٢

  ٦٧٩المنتخب  )(٣



 
  
 

 
} ٨٤٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
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مهما من عوامـل نمـو اللغـة وزیـادة ثروتهـا، واإلبـدال عنـد كـراع  یعد اإلبدال عامًال 

  كان في الصوامت والصوائت. 

  :اإلبدال في الصوامت

أولـــى اللغویـــون  القـــدامى اهتماًمـــا بالصـــوامت أكثـــر مـــن الصـــوائت، فهـــي  أصـــل 

ــــدهم  مكونــــة منهــــا، وهــــي األســــاس، أمــــا  البنــــاء الصــــرفي، وأصــــول الكلمــــات عن

تبـــع للصـــوامت ولیســـت مســـتقلة مثلهـــا، والصـــوائت   الصـــوائت أو الحركـــات فهـــي

تدخل في بناء الصیغ وتنویعها وتعدیلها، وربمـا كـان للقـدامى عـذر فـي ذلـك؛ ألن 

العربیــــة فــــي بــــدایاتها لــــم تكــــن فیهــــا حــــروف أو رمــــوز مســــتقلة للحركــــات، وكــــان 

االعتمــــاد كلــــه علــــى األصــــوات الصــــامتة، كمــــا أنهــــم أفاضــــوا فــــي الحــــدیث عــــن 

یلة دون القصیرة؛ لوضوح رموز الطویلة فـي الكتابـة، وتـأخر رمـوز الصوائت الطو 

  )١(القصیرة في الظهور.

وممــا یــدل علــى اهتمــام األقــدمین بالصــوامت إفاضــتهم فــي الحــدیث عــن مخارجهــا 

هتمــام نفســه، وهــذا مــا وجدتــه عنــد وصــفاتها، بخــالف الصــوائت فهــي لــم تحــظ باال

  الصوائت أیة عنایة. كراع، فهو تحدث عن مخارج الصوامت، ولم یول

، أو جعـل حـرف مكـان آخـر أو حركــة )٢(مقـام حــرف أن تقـیم حرًفـامعنـاه واإلبـدال 

العالقـــة عـــرض فیـــه صـــاحبه لشـــرط اإلبـــدال، وهو وهنـــاك تعریـــف  ،)٣(مكـــان أخـــرى

، كما نّوه فیه على تأثیر اللهجـات الصوتیة الكائنة بین الصوت البدل والمبدل منه

                                                 

، أصـوات اللغـة العربیـة للـدكتور ١٩٠ینظر:علم اللغة العام القسم الثاني األصوات د. بشر )(١

  ٩٠عبد الغفار هالل 

    ٥/٣٤٧) ینظر: شرح المفصل البن یعیش ٢(

اللهجـات العربیـة د/ عبـد الحمیـد أبـو سـكین  ویقـارن بــ معـالم ،٧١) اللهجات العربیـة د. نجـا ٣(

٨٣   



 
  
 

 
} ٨٤٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، وفــى موضــعه لكلمــة الواحــدةصــوت إلــى آخــر مــن ا فقــال: هــو تغییــر فـي اإلبــدال

   )١(منها ؛ لعالقة بین الصوتین بتأثیر البیئة اللغویة المحیطة.

لهــــذه مــــا أورد كــــراع النمــــل مــــن أمثلــــة بــــالنظرفي مضــــمون التعریفــــات الســــابقة و و 

 ؛ حیـث ظهـر أنفي هذه التعریفاتبعض القصور یظهر  -كما سیأتي – الظاهرة

أو  كلمــة بــینعلــى اإلبــدال  فــي أكثــر مــن صــوت  مثلــةفــي بعــض األ نــص كراًعــا

لـذا ینبغـي أن  ؛مـع تحقـق العالقـة الصـوتیة بـین كـل حـرفین منهـا ،كلمتـینمن أكثر 

مــن  توســع دائــرة التعریــف؛ بحیــث ال ینبغــي قصــرها علــى تغییــر صــوت إلــى آخــر

وٕانمـا ینبغـي أن یكـون تغییـر صـوت أو أكثـر، وبخاصـة مـع تـوفر  الكلمة الواحدة،

ما ورد من من  و، تینمن كلمأو أكثر  تینفي كلمقة الصوتیة بین كل حرفین العال

اإلبــدال فــي أكثــر مــن موضــع یعــّد مــن انفــرادات كــراع التــي لــم أعثــر علیهــا عنــد 

  غیره.

والعلماء مختلفون في مرجع اإلبدال بین كونه من اإلبدال إذا أمكن الحكم بأصالة 

، وقد )٢(من قبیل اختالف اللهجاتإحدى الكلمتین وفرعیة األخرى، وٕاال فهو 

، ویرون أن )٣(المحدثین صالة والفرعیة للنقد من علماء اللغةاألتعرض القول ب

ا من صور اإلبدال راجع إلى التطور الصوتي الذي أصاب بعض كثیرً 

 )٤(الكلمات.

فـي  ما ورد عند كراع النمل من اإلبدال فـي الصـوامت،تصنیف من الممكن هذا و 

أقسـام إلـى  الصـوتي وجهـده رهیـفكتیبرز فیه إلى مجموعات أو أحیاز  اتقسیمً  تراثه

  :بیانها على النحو التالي

  الحلق: أصواتفي  اإلبدالأوًال: 

  بین الهمزة والهاء

                                                 

   ١٤٧) علم اللغة د / إبراهیم أبو سكین  ١(

   ٢/٨٤الخصائص / البن جنى  (٢)

  .٧٢اللهجات العربیة / للدكتور إبراهیم نجا :  (٣)

   .٧٥)  ینظر: من أسرار اللغة/ للدكتور : إبراهیم أنیس : (٤



 
  
 

 
} ٨٤٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 "وَأَزْزتــه مثــل َهَزْزتــه، ُأبــدلت الهــاء همــزة" :، ومــن ذلــكإبــدال الهمــزة مــن الهــاء -ا

أززت وهــــززت، فالهــــاء هــــي ، نــــص كــــراع علــــى إبــــدال الهمــــزة مــــن الهــــاء فــــي )١(

دون نــص علــى  تشــیر إلــى أن الكلمتــین بمعنــى واحــد،األصــل عنــده، والمصــادر 

ولـم یشـر  والعالقـة الصـوتیة مسـوغة إلبـدال الهمـزة مـن الهـاء والعكـس،، )٢(اإلبدال

 والهمــزة، )٣(فهمــا مــن أقصــى الحلــق عنــد القــدامى كــراع إلیهــا فــي المثــال المــذكور،

أو  )٤(عنـــد المحـــدثین، وهـــي صـــوت شـــدید ن الحنجـــرةأو مـــ المزمـــار مـــن مخرجهـــا

والهــاء  ،)٥(بــالمجهور علــى الــراجح عنــد المحــدثینبــالمهموس وال انفجــاري ال هــو 

   )٦( .صوت حنجري احتكاكي مهموس

یحتــاج إلــى  ،م كــراع النمــلكــال فــيالقــول بإبــدال الهمــزة مــن الهــاء  تقــدم مــن مــاو  

العربیـــة لعكـــس، فإلـــى األخـــف ال اأن یبـــدل األثقـــل  قـــد جـــرت فـــإن العـــادة ، وقفـــة

إبــدالها، ال أن تُبـدل هــي مـن غیرهــا، أو  الهمـزة بحــذفها أو بتسـهیلها،تـتخلص مــن 

فــالهمزة صــوت شــدید یحتــاج حــال النطــق بــه إلــى مجهــود عضــلي كبیــر، بخــالف 

الهاء فهي صوت رخو ال یحتاج لمثل ذلـك؛ لـذا فـالعرب تحـول الهمـزة إلـى الهـاء؛ 

الهمـزة  –وربمـا كـان لوجـود الصـوتین  ،)٧(ویسـتثقلون الهمـزةألنهـم یسـتخفون الهـاء 

إبــدال الهمــزة مــن الهــاء؛ حیــث إن ثقــل أثــر فــي قبــول   فــي بدایــة الكلمــة -والهــاء

ویمكـن أن یسـتأنس ، لمـة أقـل مـن ثقلهـا فـي موضـع آخـر منهـاالهمزة في بدایـة الك

غایـة مـا یمكـن  :حد الباحثین المحدثین حین قالألكراع النمل فیما ذكره بما أورده 

                                                 

   ١١٧المجرد  )(١

  ١٥/١٢، تاج العروس ٥/٣٠٧ان ، اللس٩/٦٩ا لمحكم )(٢

  ٦٧٨، المنتخب ٤/٤٣٣ینظر: الكتاب  )(٣

  ٧٧األصوات اللغویة  )(٤

ومـا بعـدها، اإلبـدال فـي اللهجـات العربیـة  ١٤٢األصـوات  -القسم الثاني -علم اللغة العام )(٥

١١٥   

، األصـوات ٣٠٥، علـم األصـوات د. بشـر١٥٦األصـوات  -القسم الثاني -علم اللغة العام )(٦

  ١١٦اإلبدال في اللهجات العربیة ،٧٦للغویةا

  ١٣٥ینظر: اإلبدال في اللهجات العربیة  )(٧



 
  
 

 
} ٨٤٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ل أن یوصـف إبـدال نه قلیـل، وذلـك فـى مقابـإأن یقال عن إبدال الهمزة من الهاء: 

  )١(، وذلك لسهولة النطق بالهاء وصعوبة النطق بالهمزة.بالكثرةالهاء من الهمزة 

 والُبْدَهــُة، الُبَداَهــُة، هــي" :ویقــال، ومنــه عنــد كــراع ،إبــدال الهــاء مــن الهمــزة -ب

، أورد كراع )٢("یفجؤك ما أول وهو لغات، ست والَبِدیَهة؛ والُبْدَأُة، ُبَداَءُة،وال والَبِدیَئةُ 

، جــري الفــرس ونحــوهویباغتــك مــن  یفجـؤكمعنــى أول كــل شــيء فــي لغـات عدیــدة 

على إبدال الهاء  كتب المعاجمونصت بعض ، )٣(واللغات جمیعها رواها أبو عبید

أیضـا عنـد كـراع،  هومنـ، )٤( الَبِدیئة والَبِدْیَهةو  ،والَبَداهة بالمدِّ  الُبداَءة من الهمزة في

ر وٕایـٌر وَأیِّـٌر، وَهْیـٌر للریح التي تأتي من ِقَبـل بنـاِت َنْعـٍش، یعنـى الشَّـمال: َأْیـ ل:ُیقا

لغـة فـي إیـر وأیـر، مثـل   ارً وَهْیـ ا، ونفل عن الفراء أن هیرً )٥(وَهیٌِّر، ست لغاتوِهیر 

    أراق

كما نقل اللغات ، )٧(اللحیانيو  عن األصمعيغات بعض هذه الل ویترُ و ، )٦(وهراق

والكلمــات بــالهمزة والهــاء عنــد ابــن جنــي أصــول غیــر مبدلــة ، )٨(ابــن ســیده وغیــره

  ، وقد سبقت اإلشارة للعالقة الصوتیة بین الهمزة والهاء.)٩(إحداها من اآلخر

                                                 

   .٢٢٨ ،١٠/٢٢٧) مجلة كلیة اللغة العربیة بالقاهرة عدد ١(

علــى اللغــات الســت ومعناهــا بــاختالف فــي  ٢٦٢، ونــص كــراع فــي المجــرد٥٣٧المنتخــب )(٢

  ترتیبها

  ٤/٤٢المخصص )(٣

تــــاج  ،١٣/٤٧٥ومــــا بعــــدها،  ١/٢٦اللســــان  ٤/٢٧١یط األعظــــمینظــــر: المحكــــم والمحــــ  )(٤

  ١/١٣٨العروس

یُح من َمطلع الشمس ُقَبالَـَة بـاب الكعبـة : ٤٢١،٥١٣وفي المنتخب ،٥٢المنجد )(٥ إذا َهبَِّت الرِّ

َبا والَقُبوُل، ویقال لها: ِإیٌر وِهیٌر، وَأْیٌر وَهْیٌر، وَأیٌِّر وَهیٌِّر. وینظر: المجرد   ٢٤٤فهي: الصَّ

  ٢/٨٥٦الصحاح )(٦

، اإلبـــــــدال والمعاقبـــــــة والنظـــــــائر ٢٥الكنـــــــز اللغـــــــوي، ٨٨ینظـــــــر: اإلبـــــــدال البـــــــن الســـــــكیت )(٧

   ١٢٢البارع، ٦٨األمالي للقالي ،٢/٥٦٨، اإلبدال ألبي الطیب٣٣للزجاجي

  وما بعدها ١٤/٢٥٠، تاج العروس٢/٤١٤المخصص )(٨

  ٢/٢٠٥سر الصناعة )(٩



 
  
 

 
} ٨٤٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 وٕابدال الهـاء مـن الهمـزة موجـود فـي اللغـة اآلرامیـة، ففـي صـدد حـدیث برجشتراسـر

 عن إبـدال الحـروف عنـد الزمخشـري یقـول: "ِهـن" بـدل "إن" عنـد طـيء وهـي تشـبه

hen وهـذا اإلبـدال معـروف فـي )١( اآلرامیة التي معناها عین معنى" إن" العربیـة ،

ابـن جنـي  فقد ذكر الـدكتور/ رمضـان عبـدالتواب بعـد أن أورد عـزو ا،أیضً  العبریة

" إن" همـزة فیها قلبت إذ العبریة، ةاللغ في حدث بما یذكرناهذا  أن الظاهرة لطيء

  )٢(.إن"=هني" hinne: فیها فیقال كذلك، هاء الشرطیة،

، لم یعز إبدال الهـاء مـن الهمـزة فـي األمثلـة المتقدمـة ال عنـد كـراع وال غیـرهو  هذا،

 یریـدون" َفعلـتُ  َفَعـلَ  ِهـنْ : "تقـول وطّیـئوعزیت نظائر لها، ففي بعـض المصـادر: 

 رضــم فـي فَشـت ثـم ،َیَماِنیَّــةٌ  ُلَغـةٌ  ء مـن الهمــزة فـي أراق وهـراقٕابـدال الهـاو ، )٣("إنْ "

  )٤(.إلى الیمن

  :بین الهمزة والعین

واسـتأدیت السـلطان، واْسـتعدیته لغـة أهـل "، ومـن ذلـك، إبدال العین من الهمزة -ا

، نحــــن بصــــدد كلمتــــین إحــــداهما بــــالهمزة والثانیــــة بــــالعین، )٥("الحجــــاز، واســــتعنته

غیره عن ، ونقل ابن السكیت و )٦(َأْعداني في عدد من المصادرومعناهما أعانني و 

یتــه وأعنتــه، ویقــال: األصــمعي: آدیتــه علــى كــذا  وكــذا، وأعدیتــه علــى كــذا، أي قوَّ

، والتــــي بــــالعین لغــــة أهــــل )٧(اســــتأدیُت  األمیــــر علــــى فــــالن فــــي معنــــى اســــتعدیته

همزة نســبت الحجـاز عنــد كــراع، بنــاء علــى أن أهــل الحجــاز ال یهمــزون، والتــي بــال

                                                 

  ٥٠یةینظر: التطور النحوي للغة العرب )(١

  ٢٣٢نظر:  یبحوث ومقاالت في اللغة )(٢

  ٢/٢٠٣سر صناعة اإلعراب )(٣

  ١٠/١٣٥ینظر: اللسان  )(٤

  ١٢٥المجرد )(٥

، ٣/٧٢، التهــــــذیب٤/٢٣٨، دیــــــوان األدب ٤٨٥، أدب الكاتــــــب٢٢ینظــــــر: الكنــــــز اللغــــــوي )(٦

، شـــمس ٢٦/ ١٤، اللســـان ٤/٤٣٣شـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب  ، ٢/٧٨األمـــالي للقـــالي 

  ١/٢١٣العلوم 

ومـا  ٢/٥٥٢، اإلبدال ألبي الطیب٣٣، اإلبدال والمعاقبة والنظائر٨٤اإلبدال البن السكیت )(٧

  بعدها



 
  
 

 
} ٨٤٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ونســـبة هـــذه المصـــادر هـــي األصـــح  ،)١(إلـــى أهـــل الحجـــاز فـــي بعـــض المصـــادر

فینطقونهـا عینـا،  اأحیاًنـ ومن جاورهم یبالغون في تحقیق الهمـزة األن تمیمً  عندي؛

 َأُبــو َقــالَ  ،أكلَنــا َأي وَكَأْصــنا، ِشــْئَنا َمــا فــَالن ِعْنــد َكَعْصــنا: َوُیَقــال یقــول ابــن دریــد:

ـــيَ : َحـــاِتم ـــا ُقلبـــت ةهمـــزَ  ِه ـــي ِألَن ؛عین ـــیم بن ـــیهم َومـــن َتِم  َحتَّـــى اْلهمـــَزة یحققـــون یل

 :قَـالَ  الَحَبشـة ِهْجـرة َحـِدیثِ  َوِفـي، )٢(أّني معنى ِفي َعّني،: َقْولهم َوَذِلكَ  ا،تصیرعینً 

 َمْخــَرجٍ  ِمــنْ  مــاَألنه اْلَعــْینِ  ِمــنَ  اْلَهْمــَزةَ  فَأبــدل َألْســتعِدَینَّه، َأي،َعَلــْیُكمْ  َألْســَتْأِدَینَّه َواللَّــهِ 

 ِمْنَهـا َبـَدال اْلعین َویْجَعل الهمَزة َهَذا ِفي اَألْصل َیْجَعل اللَُّغة أهل َوَبعض، )٣( َواِحدٍ 

، وهــو مــا ترجحــه القــوانین الصــوتیة؛ ألن العــین أخــف فــي النطــق مــن الهمــزة، )٤(

 والعالقة الصوتیة مسـوغة لإلبـدال بینهمـا، فـالهمزة مـن أقصـى الحلـق، والعـین مـن

مخـــرج ، والهمـــزة مـــن الحنجـــرة أو المزمـــار عنـــد المحـــدثین، والعـــین مـــن )٥(وســـطه

، والهمزة صوت شـدید مجهـور عنـد القـدامى وال یوصـف ال بجهـر )٦(الحلق عندهم

والعین صوت متوسط عند القدامى؛ لضعف ما یسمع  )٧(وال بهمس عند المحدثین

ین یشــتركان فــي صــفات ، كمــا أن الهمــزة والعــ)٨(لهــا مــن حفیــف إذا قورنــت بــالغین

االنفتـــاح واالســـتفال والترقیـــق واإلصـــمات؛ فلقـــرب المخـــرج واالشـــتراك فـــي بعـــض 

  الصفات ساغ اإلبدال بینهما.

: قیـل أمـرهم مـن اخـتالط فـي القـوم وقـع وٕاذا"، قولـه: ومن إبدال العین من الهمـزة

 الفــاء، وضــم األلـف فــتحب وَأفُــرَّةٍ  بفتحهمـا، وَأَفــرَّةٍ  والفـاء، األلــف بضــم ُأفُـرَّةٍ  فــي وقعـوا

 بفـتح وَعفُـرَّةٌ  والفـاء، العـین بضم ُعُفرَّةٌ : فیقال عیًنا، الهمزة تبدل ثم ألف، بغیر وُفرَّةٍ 

                                                 

  ٢٦/ ١٤، اللسان ٦/٢٢٦٥، الصحاح ١٤/١٦٢ینظر: التهذیب )(١

  ٢/٨٨٦جمهرة اللغة )(٢

  ٢٦/ ١٤ینظر: اللسان  )(٣

  ٣/٧٢التهذیب )(٤

  ٦٧٨، المنتخب١/٦٠، سر الصناعة٤/٤٣٣ینظر: الكتاب )(٥

  ١٨٤، علم األصوات د. بشر٧٧ینظر: األصوات اللغویة )(٦

  ٧٧ینظر: األصوات اللعویة )(٧

  ٧٦ینظر: السابق )(٨



 
  
 

 
} ٨٥٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ویقــال: وقعــوا فــي ُأُفــّرة أي فــي "، وفــي المجــرد، )١( "لغــات ســت ،الفــاء وضــم العــین

دل الهمـــزة اخـــتالط، وُأُفّربـــي الصـــیف، ویقـــال فیهمـــا: بفـــتح األلـــف والفـــاء َأَفـــرَّة، وتبـــ

  )٢(."عینا: ُعُفرَّة أربع لغات

نحن أمام نصین لكراع النمل في كتابین من كتبه، األول عّدد فیه ست لغات فـي 

، ومـن بـین هـذه اللغـات )٣(في معنى وقوع القـوم فـي اخـتالط مـن أمـرهم )ُأُفرَّة(لفظ 

ویفهـــم مـــن  ، األولـــى بضـــم الهمـــزة والثانیـــة بضـــم العـــین،)ُأُفـــرَّة وُعُفـــرَّة(لغتـــان همـــا 

كالمــه أن التــي بــالهمزة هــي األصــل؛ حیــث قــال: تُبــدل الهمــزة عینــا، وفــي الــنص 

بـدون تـاء  )ُأفُـرّ (فـي معنـى االخـتالط، و )ُأفُـرَّة(الثاني اقتصر على لغة واحدة هـي 

فـــي اآلخـــر فـــي معنـــى شـــدة الصـــیف، وأورد لغتـــین فـــي معنیـــي االخـــتالط وشـــدة 

ا، وقـد أوردت العدیـد إبدال العـین مـن الهمـزة أیًضـعلى  )َفرَّة وُعُفرَّةأُ (الصیف، هما 

، واقتصـرت بعضـها علـى ذكـر بعـض ادر اللغات المـذكورة فـي المعنیـینمن المص

  )٤(اللغات دون بعض.

فـي معنـى  هو رأي للكسـائي نقلـه ابـن السـكیت(ُأُفرَّة وُعُفّرة) وٕابدال الهمزة عینا في 

عنــده أصــلیة مــن بــاب  -مــزة یقصــد اله -، ورفضــه األزهــري؛ ألن األلــف )٥(الحــر

ـــأِفر ـــر ی ـــدال الهمـــزة مـــن العـــین فـــي معنـــى ، )٦(أَف ـــي فـــي القـــول بإب ـــردد ابـــن جن ویت

 مــن ة،َلــعْ ففُ  ةرَّ ُفــأُ  وأمــا وشــدة، اخــتالط أي ة،رَّ ُفــعُ  فــي وقعنــااالخــتالط والشــدة فقــال: 

 مـــا كثیـــرا والنـــزاء الوثـــوب ألن ؛بالشـــدة یلیـــق معنـــى اأیًضـــ وهـــذا وثـــب، إذا رریـــأفِ أفَ 

 مــن واحــدة تحمــل أن ینبغــي فلــیس كــذلك ذلــك كــان وٕاذا والــبالء، الشــدة حبانیصــ

                                                 

  ٢٦٤ویراجع ٥٣٧المنتخب )(١

  ١٧٥المجرد )(٢

فسَّرت بعض المصادر االختالط بالشِّدة والخصومة والصخب والجلبة فیما بیـنهم. ینظـر:   )(٣

  ٤/٢٦اللسان

 ،٣/٤٩، دیــوان األدب٣/١٢٧٧، الجمهــرة٣٠٠، الفصــیح٦٣بــن الســكیتینظــر: األلفــاظ ال )(٤

  ٥/٥٢، اللسان٢/٧٨٠، الصحاح١٥/١٢٧التهذیب

 ،٢/٧٥٣، الصـــــــــــــــــحاح ١٥/١٢٧،  التهـــــــــــــــــذیب ١٠٣ینظـــــــــــــــــر: إصـــــــــــــــــالح المنطـــــــــــــــــق )(٥

  ٥/٥٢، اللسان ٢/٤٠٥المخصص

  ٥/٥٢١، اللسان١٥/١٢٧ینظر: التهذیب )(٦



 
  
 

 
} ٨٥١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 تكون أن اأیضً  منكر وغیر أختها، من بدل أنها على ةرِّ فُ وعُ  ةرَّ فُ أُ  في والعین الهمزة

، )١( قدمتـــه مـــا االختیـــار أن إال الهمـــزة، مـــن بـــدًال  والعـــین العـــین، مـــن بـــدًال  الهمـــزة

ــْینِ  ِبَضــمِّ  َحــرِّ الْ  ُعُفــرَّةوذكــر ابــن منظــور أن  ــاء اْلَع ــرَّة ِفــي ُلَغــةٌ ، َواْلَف ــرةِ  اْلَحــرِّ  ُأُف  وُعْف

   )٢(.ِشدَِّتهِ  ِفي َأي اْلَحرِّ 

فــي  )ُعفُــرَّة وُأفُــّرة(نــص كــراع النمــل علــى إبــدال العــین مــن الهمــزة فــي  وفیمــا ســبق 

إطار اللهجات العربیة، ولم ینص على اإلبدال في الكلمتین في معنى وقـوع القـوم 

 فیهمـا ، أما مـا روي عـن الكسـائي مـن القـول باإلبـدالاهي اختالط من أمرهم  سو ف

فهــو فــي معنــى شــدة الحــر، كمــا نقــل ذلــك ابــن الســكیت وغیــره، ورفضــه األزهــري، 

 وتردد في قبوله ابن جني.

علــــى الــــرغم مــــن وجــــود مســــوغ لإلبــــدال بــــین الهمــــزة والعــــین فــــال شــــك أن أمــــر و  

  كر.اللهجات في اإلبدال قائم ال ین

در على إبدال همـزة وٕابدال الهمزة عینا یعرف بالعنعنة، وقد قصرتها بعض المصا

، وزاد أحد )٣(، وأتت بشواهد عدیدة على ذلك، وعزتها إلى تمیم وقیسأْن وأّن عیًنا

ا بمـا ورد عـن  صـاحب الجمهـرة ، مؤیدً )٤(ا وضبة وبني كالبونمیرً  الباحثین أسًدا

   )٥(ي تمیم ومن یلیهم.ا فالذي جعل إبدال الهمزة عینً 

ا في غیـر أْن وأّن، ومنهـا شـواهد وقد وردت شواهد أخرى عدیدة إلبدال الهمزة عینً 

  )٦(."وقد أبدلوا الهمزة عینا في غیر"عن كراع النمل السابقة، یقول ابن جني:

ـــ ا فـــي غیـــر أّن وأْن، ال یســـمى والـــذي یبـــدو لـــي أن مـــا ورد مـــن إبـــدال الهمـــزة عیًن

لخلــت  -كمــا یــرى أحــد البــاحثین -ا لــو ســمینا كــل ذلــك عنعنــة عنعنــة؛ وذلــك ألننــ

اللغـــة التمیمیـــة مـــن الهمـــز، وهـــذا هـــو عكـــس المـــروي عنهـــا، كمـــا أن الكثیـــر مـــن 

                                                 

  وما بعدها ١/٢٦٠سر صناعة اإلعراب )(١

  ٤/٥٩٠للسانا )(٢

  ١/١٧٦المزهر )(٣

  ١٧٧اإلبدال في اللهجات العربیة )(٤

  ٢/٨٨٦الجمهرة )(٥

  ١/٢٤٨سر صناعة اإلعراب  )(٦



 
  
 

 
} ٨٥٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ا، الشواهد التي وردت فیها العنعنة في أّن وأْن اشتملت على الهمـزة ولـم تقلـب عیًنـ

الرمـة الـذي كـذلك بیـت ذي و مثل كلمة أشـهد فـي قـولهم: "أشـهد عنـك رسـول اهللا"، 

  یستشهد به على العنعنة وهو: 

  )١(مسجومُ  الصبابة من عینیكَ  من خرقاء منزلة        ماءُ  متَ أعن توسّ 

ـــب فیهمـــا مـــاء) و(خرقـــاء( تـــافكلم ـــم تقل ـــ) فـــي البیـــت ل ـــالي فـــإن الهمـــزة عیًن ا، وبالت

ال تسمى عنعنة، وٕانما  )أنْ (و )أنّ (ا في غیر الكلمات التي أبدلت فیها الهمزة عینً 

هــي كلمــات شــأنها شــأن الكلمــات األخــرى التــي حــدث فیهــا إبــدال، وٕاطــالق بعــض 

العلمـــاء علیهـــا عنعنـــة مـــن قبیـــل التجـــوز، وٕان نســـبت إلـــى تمـــیم فهـــي تتفـــق مـــع 

  )٢(طبیعتهم.

جــــع أحــــد البــــاحثین الســــر فــــي إبــــدال الهمــــزة عینــــا إلــــى المبالغــــة فــــي إظهارهــــا وأر 

ـــدو الـــذین یمیلـــون إلـــى وتحقیقهـــا، وقـــد كـــان هـــذا مـــن خصـــائص النطـــق عنـــد ال ب

  )٣(األصوات الواضحة في  السمع.

ومن ناحیة أخرى فإن إبدال العین من الهمزة یسیر وفق قانون السهولة والتیسـیر؛ 

، وصــوت )٤( بدل الصــوت الشــدید وهــو الهمــزة بصــوت رخــو هــو العــینحیــث اســتُ 

العــــین موجــــود فــــي جمیــــع اللغــــات الســــامیة ماعــــدا األكادیــــة المعــــدودة مــــن أقــــدم 

السامیات، والتي یقوم فیها صوت الهمزة مقام صوتین همـا الهمـزة والعـین؛ وبـذلك 

  )٥(تكون األكادیة قد احتفظت باألصل وهو الهمزة.

                                                 

  براویة: ترّسمت بدال من : توّسمت ٢٥٤البیت من البسیط وهو في الدیوان )(١

  وما بعدها ٩٠ینظر: لغة تمیم )(٢

 ١٦٨دال فــي الللهجــات العربیــةومــا بعــدها، اإلبــ ٦٨ینظــر: خصــائص لهجتــي تمــیم وقــریش )(٣

  وما بعدها

  ١٧١ینظر: اإلبدال في اللهجات العربیة )(٤

، اإلبـدال ٢٢٥ینظر: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغـوي د/ رمضـان عبـدالتواب )(٥

  ١٧٢في اللهجات العربیة 



 
  
 

 
} ٨٥٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ا له صـدى فـي اللهجـات العامیـة، فنقـول فـي العامیـات: فـأع فـي وٕابدال الهمزة عینً 

ســأل  فقــع، وتلّكــع فــي تلّكــأ، وأهــل الصــعید یقولــون: لــع فــي ال، وســعل علیــك فــي

  )١(علیك.

واَألتَـم اإلبطـاء مثـل الَعـَتم أبـدلت العـین "ومـن ذلـك: ، إبدال الهمزة من العـین -ب

، نــــص كــــراع علــــى إبــــدال الهمــــزة مــــن العــــین فــــي اَألتَــــم والَعــــَتم بمعنــــى )٢( "همــــزة

فـي  ، وكان لوجود الهمزة والعـینلعین هي األصل، والهمزة بدل منها، وا)٣(اإلبطاء

؛ حیــث إن فــي هــذا الموضــعقبــول إبــدال الهمــزة مــن العــین  أثــر فــي بدایــة الكلمــة

فــي موضــع آخــر، ولــم یــنص أحــد علــى إبــدال  هــاالهمــزة فــي بدایــة الكلمــة أخــف من

الهمزة من العین في األتم والعتم، وربما كانت مـن انفـرادات كـراع النمـل، والعالقـة 

  لإلبدال بین الهمزة والعین، وقد سبقت. الصوتیة مسوغة

  الحاءو  بین الهاء

االحتمـام باللیـل  :واْحـَتمَّ مثـل اْهـَتمَّ، ویقـال"ومـن ذلـك، ، إبدال الحاء من الهـاء -ا

ّسـر فـي بعـض ، یشیر كراع إلى أن احَتمَّ مثل اهَتمَّ في المعنى، الـذي فُ )٤( "خاصة

، كمــا نقــل قــول مــن ذكــر أن االحتمــام )٥(المصــادر بعــدم النــوم فــي اللیــل مــن الَهــمَّ 

، ونص ابـن فـارس )٦(ان االحتماالن وردا في بعض المصادرباللیل خاصة، و هذ

 َهاٍء، ِمنْ  ُمْبَدَلةٌ  َفاْلَحاءُ  الرَُّجُل، اْحَتمَّ  َقْوُلُهمُ  َوَأمَّا على إبدال  الحاء من الهاء فقال:

اْهـَتمَّ  ِمنِ  ُهوَ  َوإِنََّما
والعالقـة الصـوتیة مسـوغة إلبـدال الحـاء مـن الهـاء، فالهـاء ، )٧( 

                                                 

  ٦٩ینظر: خصائص لهجتي تمیم وقریش )(١

  ٥٩المجرد )(٢

ــــــن الســــــكیتومــــــا  ٢/٨١ینظــــــر: العــــــین   )(٣ ــــــاظ الب ، ١/٤٠٣، الجمهــــــرة ٢٩٥بعــــــدها، األلف

، ٩/٥١٧، المحكـــــــم٢/٦٠، المحكـــــــم١٤/٢٤٢ومـــــــا بعـــــــدها، التهـــــــذیب ٢/١٧١التهـــــــذیب

  ٣١/١٨١،  تاج العروس١٢/٣٨٠، اللسان ١٢/٤اللسان

  ٧٥المجرد )(٤

  ٣٢/١٢، تاج العروس٣/١٦٨٥، وینظر: شمس العلوم ١٠٩٧القاموس )(٥

، شـمس ١٢/١٥٢، اللسـان ٢/٥٥١، المحكم ٢١٨المجمل ، ٣/١٨٠ینظر: دیوان األدب  )(٦

  ٣/١٣٠١العلوم 

  ٢/٢٤المقاییس  )(٧



 
  
 

 
} ٨٥٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، )١(لــــق عنــــد القــــدامى، وهـــي صــــوت حنجــــري احتكــــاكي مهمــــوسمـــن أقصــــى الح

الحلــق عنــد المحــدثین، وهــي  مخــرجوالحــاء مــن وســط الحلــق عنــد القــدامى، ومــن 

؛ فلقرب المخرج، واشتراكهما في الرخاوة والهمس واالنفتاح )٢(صوت رخو مهموس

  .والترقیق واإلصمات ساغ اإلبدال بینهما

، )٣("ورجـل ُبْهتُـر قصـیر مثـل ُبْحتُـر"قولـه: ومـن ذلـك  إبدال الهاء من الحاء، -ب

یشیر كراع إلى أن ُبْهُتر مثل ُبْحُتر في معنى القصیر، وأشار إلى ذلك األصمعي 

 ، والُبْهتُـر لغـة فـي الُبْحتُـر فـي بعـض المصـادر)٤(وأبي عبید وابن السكیت وغیـرهم

سبق الحـدیث  ، والعالقة بین الهاء والحاء)٦(وفي بعضها  الهاء بدل من الحاء )٥(

  ا. عنها قریبً 

 الراكـب لـك َبـَدا إذا الَعاَمـةُ  :ِلْلَهاَمـةِ  یقـال وٕانمـا" ومـن ذلـك، ،إبدال العین من الهـاء

 تكـون حتـى َعاَمـةً  أسـمیها ال: بعضـهم وقـال َعاَمتَـُه،: ُقْلتُ  ،َهاَمَتهُ  فرأیت بعید من

 لقـــرب عیًنـــا الهـــاء أبـــدلت: واحـــد والَعاَمـــةُ  الَهاَمـــةُ : بعضـــهم وقـــال ِعَماَمـــٌة، علیهـــا

  )٧(".المخرجین

لهـاء واحد، وقـد ُأبـدلت ا -عن بعض العلماء  نقًال  -العامة یرى كراع أن الهامة و 

وجود عالقـة صـوتیة بـین الصـوتین البـدل والمبـدل  اعینًا لقرب المخرجین، مشترطً 

 اتعاقًبـ المخـرج ِفـي الحرفـان تقـارب ِإَذا یقـول:، وما ذكره صّرح بـه الفـراء الـذي منه

، )٨( الكـالم مـن كثیـر فـى الثـاء الفـاء تعاقبـت وجـدث، جـدف:یقـال كما: اللغات ِفي

                                                 

، األصــوات ٣٠٥، علـم األصـوات د. بشـر١٥٦األصـوات -القسـم الثـاني -علـم اللغـة العـام )(١

  ١١٦، اإلبدال في اللهجات العربیة٧٦اللغویة

  ١٨٤، علم األصوات د. بشر٧٦األصوات اللغویة )(٢

  ٢٩٤المجرد )(٣

ـــز اللغـــوي ٩٣ینظـــر: اإلبـــدال البـــن الســـكیت  )(٤ ، اإلبـــدال ألبـــي ٦/٢٨١، التهـــذیب٢٨، الكن

  ٣٢٥، ١/٣١٤الطیب اللغوي

  ٢/٥٥٩الصحاح  )(٥

  ٤/٨٥، اللسان ٤/٤٨٦ینظر: المحكم  )(٦

  ٤٦المنتخب )(٧

  ٣/٢٤١معاني القرآن للفراء  )(٨



 
  
 

 
} ٨٥٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

والعالقة الصوتیة مسوغة لإلبـدال بـین الهـاء والعـین، فهمـا حلقیتـان عنـد القـدامى، 

، والهــاء حنجریــة، والعــین حلقیــة )١(األولــى مــن أقصــى الحلــق، والثانیــة مــن وســطه

   ،)٢(واحدة، ومنها مخرج العین والحاء عند المحدثین، حیث جعلوا الحلق منطقة

تشــترك الهــاء والعــین فــي صــفات االنفتــاح واالســتفال واإلصــمات والترقیــق، وهمــا و 

؛ حیث یرى الدكتور تمام حسان أنه قد )٣(صوتان احتكاكیان عند بعض المحدثین

ا للحلـق، وهـو مـا ا كبیـرً اتضح عن طریق صورة األشعة أن في نطق العین تضییقً 

، والهـاء هـور، والعـین صـوت مج)٤(رخوًا ال متوسطاً  ااعتبار العین صوتً  دعاه إلى

مجهــور، یــتم النطــق بــه بتضــییق ویــرى أیًضــا أن الهــاء صــوت رخــو  ،)٥(مهموســة

األوتار الصوتیة إلـى مرحلـة فـي منتصـف الطریـق بـین الهمـس والجهـر، حتـى إذا 

بــالحس وال هــو مــر هــواء الــرئتین بینهمــا كــان الحتكاكــه بهمــا أثــر صــوتي ال هــو 

ر إلـى هـذا بـالتنفس، هـذا األثـر الصـوتي فیـه بعـض الذبذبـة، وذلـك مـا یجعلنـا ننظـ

، ولكـــن هـــذا الصـــوت المجهـــور یهمـــس إذا ولیـــه آخـــر الصـــوت باعتبـــاره مجهـــوًرا

  )٦(مهموس... أما إذا  تاله صوت مجهور بقي على جهره.

أن العاَمـة بـالتخفیف والهامة والعامة معناهما واحد، وفي كالم األزهري إشارة إلـى 

اسم من أسماء األشیاء التي تصنع من القصب والعیدان ُیعبـر علیهـا فـي األنهـار 

التــي تعنــي العیــدان المشــدودة  -، ومــن العلمــاء مــن یــروي فــي العامــة )٧( الكبــرى

تشــدید المــیم، علــى أن تخفیــف المــیم هــو   -التــي تركــب فــي البحــر ویركــب علیهــا

   )٨(ه هو الصحیح.قول ابن األعرابي، ویرى أن

                                                 

  ٦٧٨، المنتخب ١/٦٠، سر الصناعة ٤/٤٣٣ینظر: الكتاب  )(١

  ، وما بعدها١٨٤م األصوات د.بشر عل )(٢

  وما بعدها ١٠٤ینظر: علم األصوات للدكتور كمال بشر  )(٣

   ١٠٢ینظر: مناهج البحث في اللغة  )(٤

  وما بعدها ٧٥ینظر: األصوات اللغویة   )(٥

  ١٠٣ینظر: مناهج البحث في اللغة  )(٦

  ٢٢٧/ ٩اللسان ، ٢٦/ ١٤ینظر: التهذیب  )(٧

  ٢٤٥/ ١٢اللسان  )(٨



 
  
 

 
} ٨٥٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

وقد أورد بعـض العلمـاء المعنـى الـذي ذكـره كـراع للهامـة والعامـة، دون نـص علـى 

، كمــا أن كتــب اإلبــدال لــم تــذكر إبــدال الهــاء )١(اإلبــدال بــین الحــرفین فــي الكلمتــین

لكـراع النمـل فـي هـذا  امة، مما یمكن أن یكون ذلك تفرًدامن العین في الهامة والع

  األمر.

ال بـــین الهـــاء ن أن كـــراع قـــد اشـــترط وجـــود العالقـــة الصـــوتیة لإلبـــدممـــا ســـبق تبـــیّ 

إشـــارة إلـــى أن  هفـــي كالمـــو  ،فـــي وصـــف المخـــرجین بـــالقرب والعـــین، وكـــان دقیًقـــا

 عیًنـا الهـاء أبـدلت" األصل هو الهاء، وأن الصـوت المبـدل هـو العـین؛ حیـث قـال:

مــة العامــة، لــم یشــر كــراع النمــل إلــى لغــة تشــدید المــیم فــي كلو  ،"المخــرجین لقــرب

ــــي الــــذي أورد الصــــحیح مــــن لغتــــي الكلمــــة وهــــو  ولعلــــه متــــأثر هنــــا بــــابن األعراب

  التخفیف.

واآللـُة: الحالــة، ُأْبـِدَلِت الحــاُء همـزًة؛ قــال الُمَســیَُّب " ومـن ذلــك، ،الحــاء همــزةإبـدال 

  بُن َعَلٍس:

  )٢(".. َتَظلُّ الّرماُح ِبِهْم تْلَعبُ .َسَنْحِمُل َقْوًما على آلةٍ 

، وورد فــي الحالـة واآللــة، واألصــل الحــاء اع علــى إبــدال الهمـزة مــن الحــاءنـص كــر 

ومــــن ذلــــك قــــول ، )٣(فــــي شــــعر المســــیب بــــالهمزة، واآللــــة الحالــــة فــــي كتــــب اللغــــة

  الخنساء: 

.. فإمَّا َعَلْیَها َوإِمَّا َلَها.سأحمل َنفِسي على آَلة
)٤(  

رغــم ثقــل الهمــزة إذا  ووممــا یجعــل إبــدال الحــاء همــزة مقبــوال ،)٥( ویــروى: علــى ألــة

 قورنت بالحاء أن ِكال الصوتین الحاء والهمـزة فـي بدایـة الكلمـة، والهمـزة فـي بدایـة

ورود الكلمــة بــالهمزة فــي و لیســت ثقیلــة مقارنــة بوجودهــا فــي موضــع آخــر،  الكلمــة

                                                 

  ٣٣/١٥٨، تاج العروس ٦٨٦، أساس البالغة ٢٦٩/ ٢ینظر: العین  )(١

  ، والبیت من المتقاربواآللة الحالة :٤١، وفي المجرد١٠٨المنجد )(٢

  ١/٣٧٩، شمس العلوم٤/١٦٢دیوان األدب )(٣

  وهو من المتقارب ١٠٠البیت في الدیوان  ص )(٤

، ١٠/٤٥٢، المحكم١/١٦١، المقاییس١٠٩، المجمل ٤/١٦٢٨، الصحاح١/٢٤٨الجمهرة )(٥

  ٢٨/٣٧، تاج العروس١١/٣٩اللسان ،٨٤الوجوه والنظائر للعسكري



 
  
 

 
} ٨٥٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

الشــعر القــدیم عنــد كــل مــن المســیب والخنســاء، یــدفعني إلــى مخالفــة كــراع النمــل، 

الهمـــزة، ُأبـــدلت الحـــاء منهـــا، والحـــاء أخـــف مـــن الهمـــزة،  والقـــول بـــأن األصـــل هـــو

والعالقة الصوتیة بین الحاء  والهمزة  مسوغة إلبـدال إحـداهما مـن األخـرى، فهمـا 

فــالهمزة مــن أقصــى الحلــق عنــد القــدامى، ومــن الحنجــرة أو المزمــار عنــد حلقیــان، 

، )١(جحانفجـاري ال هـو بـالمهموس وال بـالمجهور علـى الـرا وهي صوت، المحدثین

ـــاكي مهمـــوس ، وتشـــترك الهمـــزة والحـــاء فـــي صـــفات )٢(والحـــاء صـــوت حلقـــي احت

  .اإلصمات واالنفتاح واالستفال

ـــین العـــین وامـــرأة ِعْفَضـــاٌج وِحْفَضـــاٌج: "اإلبـــدال:  بـــاب فـــي كـــراع قـــال، والحـــاء ب

تبادلت فیهما العین والحـاء فـي وصـف األنثـى بعظـم ، فالكلمتان )٣("عظیمة البطن

یقــــال: إنــــه  أنــــه عــــن األصــــمعيفــــي اإلبــــدال  وغیــــره بــــن الســــكیتنقــــل او  الــــبطن،

، وجـاء فـي بعـض )٤(، كمـا تقـال: للمبـّدنلعْفضاج وحْفضاج إذا انفتـق وكثـر لحمـه

َرَأة ِحْفِضـج َورجل ِحْفِضـج وُحفاِضـج، ِإذا َكـاَن َعِظـیم اْلـَبطن َكـَذِلك، َواْمـ المصادر،

، )٥(ْفِضــج مثلـه، َوَكــَذِلَك ِحْفضـاج وِعفضــاجَواْألُْنَثى ِفیــِه َسـَواء، وعِ وُحفاِضـج، الـّذكر 

  .)٦( والعفضاج ِفي الحفضاج :اْلَحاء َقْولهم من معاقبة اْلعینجعل الزمخشري وَ 

وأشـار ، )٧(لغتـان وَطْلُحَهـا النخلـة طلـع هـو ومنـه، اإلبدال بـین العـین والحـاءومن 

لحـاء ، وطلع النخل معروف، ولم أعثـر علـى طلـح  با)٨(إلى ذلك في موضع آخر

 وكـانالنخل، والذي وجدته أن الطلح لغـة فـي الطلـح الـذي معنـاه المـوز،  طلع في

                                                 

  وما بعدها ١٤٢األصوات -القسم الثاني -علم اللغة العام )(١

  ١٥٥األصوات  -القسم الثاني -، علم اللغة العام٧٧ینظر: األصوات اللغویة )(٢

  ٦٥٨المنتخب )(٣

  ١/٢٩٢ي الطیب، اإلبدال ألب٨٦اإلبدال البن السكیت )(٤

  ٢/٢٣٩، اللسان١١٣٩، ١١٣٤ینظر: الجمهرة )(٥

  ٢/٣٩١الفائق  )(٦

  ٤٥٧المنتخب )(٧

  ٣٨٠السابق )(٨



 
  
 

 
} ٨٥٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ـــــرأه الســـــلف بعـــــض ـــــعٍ : (یق ـــــره ،)١( )َمْنُضـــــودٍ  َوَطْل ـــــه واعتب |    M ق فـــــي بقول

~  }L )وجــاء فــي بعــض المصــادر أن طلــح وطلــع بالحــاء والعــین  ،)٢

ردات كـراع التـي لـم فربمـا كانـت مـن تفـ فـي النخـل أما الطلـح بالحـاء ،)٣(في الموز

   تنقل عنه.

لـــم یتضـــح مـــن األمثلـــة،  بعـــضحـــاء تبادلتـــا فـــي وممـــا ســـبق یتبـــین أن العـــین وال  

وردت عنــد كــراع وغیــره علــى أنهــا مــن اخــتالف والبــدل، فهــي قــد خاللهــا األصــل 

والمتتبــع لمــا ورد فــي التــراث مــن التبــادل بــین الحــاء والعــین یظهــر أن  ،اللهجــات

في الحرجلة  یر من األمثلة، فقبیلة تمیم تحول العین حاءاألصل هو العین في كث

فـي  ، كـذلك یحولـون العـین حـاء)٤(وهي القطیـع مـن الغـنم، وغیـرهم یقـول: العرجلـة

، ونسـب )٥(هـؤالء مـع: یریدون اوالء،حَّ ومَ  م،هُ عَ مَ : یریدون م،حّ مَ  اإلدغام، فیقولون:

§  ¨  ©    Mلىمــــن قولــــه تعــــا) فــــي (ُبْعِثــــر )٦( الفــــراء قــــراءة (ُبْحِثــــر)

®  ¬  «  ªL )٨(.إلى بني أسد )٧(  

وٕابدال الحـاء مـن العـین یتفـق وقـانون الیسـر والسـهولة، فالجهـد العضـلي المبـذول  

فـي نطــق الحــاء أیســر مــن الجهــد فـي النطــق بــالعین؛ فــالنطق بالصــوت المهمــوس 

، )٩(المجهـــور مـــن أخـــف والمهمـــوس أیســـر مـــن النطـــق بـــالمجهور، یقـــول ســـیبویه:

، فهمـا مـن وسـط الحلـق عنـد بـین العـین والحـاء قة الصـوتیة مسـوغة لإلبـدالوالعال

وحلقیـــان عنـــد المحـــدثین، والحـــاء هـــو الصـــوت المهمـــوس الـــذي ینـــاظر  ى،القـــدام

                                                 

[  M  ، والقـراءة المتـواترة١٥١هي قراءة علي بن أبي طالب كما في شـواذ ابـن خالویـه )(١

    ^L  ٢٩الواقعة   

  سورة ق١٠یة من اآلیة ، والكلمات القرآن٤٤٨غریب القرآن البن قتیبة تحقیق/ صقر )(٢

  ٢٣٢، القاموس١/٣٨٨الصحاح )(٣

  ٧٣، خصائص لهجتي تمیم وقریش٢/٣٢٠ینظر: العین )(٤

  ١٨٧، اإلبدال في اللهجات العربیة ٤/٤٨٠ینظر: الكتاب  )(٥

  ١٧٨ُبحثر) بالحاء هي البن مسعود. شواذ ابن خالویه (قراءة )(٦

  سورة العادیات ٩اآلیة  )(٧

  ١٨٩، اإلبدال في اللهجات العربیة ٣/٢٨٦اءینظر: معاني الفر  )(٨

  ٤/٤٥٠الكتاب  )(٩



 
  
 

 
} ٨٥٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

العـــین، وال فـــرق بینهمـــا إال فـــي أن الحـــاء صـــوت مهمـــوس نظیـــره المجهـــور هـــو 

ــة ولــوالیقــول الخلیــل:  ،)١(العــین  مــن َمْخَرجهــا لُقــْرب َینالْعــ َألْشــَبَهت الحــاء فــي َبحَّ

فالحاء صوت حلقـي احتكـاكي مهمـوس، والعـین صـوت حلقـي احتكـاكي  ،)٢(الَعْین

  )٣(.مجهور

ومن ذلك، ویقال: اجلحم القـوم اجتمعـوا، وكـذلك اجلخمـوا ، إبدال الخاء من الحاء

حـــاء إحـــداهما بال ، یشـــیر كـــراع إلـــى لغتـــین فـــي الفعـــل اجلحـــمّ )٤(بالخـــاء المعجمـــة

وهمــا بهــذا المعنــى فــي بعــض المصــادر، وجــاء  اء بمعنــى اجتمــع،واألخــرى بالخــ

  :اء في رجز للعجاجحالفعل اجلحم بال

  )٥( اجَلَحمُّوا إذا َعیِهم،مْ جَ  َنضِربُ 

  )٦(.وفي بعض المصادر عن كراع أن  الخاء لغة في الحاء، والحاء أعلى 

لخمــوا ویظهــر مــن حــدیث كــراع أن الخــاء مبدلــة مــن الحــاء بــدلیل قولــه: وكــذلك اج

 كــذلك بالخــاء المعجمــة، وكــذلك قــول غیــره: الخــاء لغــة فــي الحــاء، والحــاء أعلــى، 

والعالقــة الصــوتیة مســوغة إلبـــدال  ر العجــاج،عورود الكلمــة بالحــاء فــي شــأیضــا 

والحـــــاء مــــن وســـــطه مــــن عنـــــد  ،الخــــاء مــــن الحـــــاء، فالخــــاء مـــــن أقصــــى الحلــــق

حاء من الحلق كما سـبق، ، والخاء عند المحدثین من أقصى الحنك، وال)٧(القدامى

                                                 

  ٧٦األصوات اللغویة )(١

  ١/٥٧العین )(٢

  ١٥٥علم اللغة العام القسم الثاني األصوات )(٣

  ٧٠المجرد )(٤

ــــة: ١/٣٣٠، المخصــــص٣٨األلفــــاظ البــــن الســــكیت  )(٥ ــــي اللســــان للعجــــاج بروای ، والرجــــز ف

:  اجلخّمــــوا ٣٧٧، والــــذي فــــي دیــــوان العجــــاج ١٢/١٠٣اجلخمــــوا بالخــــاء.ینظر: اللســــان

بالخاء، وربما كانت روایة الدیوان من مرشحات أن الخاء هي األصل، یقـال: رأیـت القـوم 

ُمْجَلِخمِّین إذا اجتمع بعضهم إلى بعـض، ویقـال لإلبـل إذا فرغـت ثـم اجتمعـت: اجلخمَّـت؛ 

  الجتماع بعضها إلى بعض

  ١٢/١٠٣، اللسان٥/٣٢٥ینظر:  المحكم )(٦

  ٦٧٨، المنتخب٤/٤٣٣ینظر: الكتاب )(٧



 
  
 

 
} ٨٦٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

؛ فلقـــــرب المخـــــرج )١(ویشـــــتركان فـــــي أن كـــــال منهمـــــا صـــــوت احتكـــــاكي مهمـــــوس

  والشتراكهما في االحتكاك والهمس واالنفتاح واإلصمات، ساغ اإلبدال بینهما.

: واألَخــنُّ  واَألَغــنُّ "ومــن ذلــك مــا ذكــره فــي بــاب اإلبــدال: ، إبــدال الخــاء مــن الغــین

ــةَ  أن إال أنفــه مــن صــوته یخــرج الــذي تبــادل  یشــیر كــراع إلــى ،)٢("ِ الُخنَّــة دون الُغنَّ

، یقول الغین، والذي یبدو أن الخاء هنا مبدلة من واألَخنّ  اَألَغنّ  الغین والخاء في

 یریــدون" األخــنّ : "قــولهم فــي الغــین وهــو واحــد، حــرف مــن أبــدلت: لخــاءالمــرادي: ا

الشـــیخ خالــــد  ه، وعــــدّ )٣(القلـــة غایــــة فـــي وذلـــك بینهمــــا، التكـــافؤ وقــــع فقـــد ،األغـــنّ 

، ویؤیــد ذلــك أن جملــة مــا ورد عنــد كــراع النمــل مــن إبــدال )٤(ا نــادرً األزهــري إبــداًال 

ــــین الغــــین والخــــاء ال یتجــــاوز ثالثــــة  ــــةب ، وفّســــرت )٥(، منهــــا األغــــّن واألخــــنّ أمثل

المصـــــادر األغـــــّن واألخـــــّن بتفســـــیرات متقاربـــــة، ومنهـــــا مـــــا ذكـــــر أن األغـــــّن هـــــو 

صــوتیة بــین الغــین والخــاء مســوغة إلبــدال الخــاء مــن الغــین ، والعالقــة ال)٦(األخــنّ 

، وعنـــد المحـــدثین مـــن أقصـــى )٧(والعكـــس، فهمـــا مـــن أدنـــى الحلـــق عنـــد القـــدامى

، وتشـترك  )٩(، والغین صوت احتكاكي مجهور، والخاء احتكـاكي مهمـوس)٨(الحنك

                                                 

  ١٨٤،علم األصوات د. بشر١٥٥ینظر: علم اللغة العام القسم الثاني األصوات )(١

  ٦٦٠المنتخب )(٢

  ٤/١٤١، شرح األشموني٣/١٦٢٥ینظر: توضیح المقاصد )(٣

  ١٢٢، شذا العرف٢/٦٨٩ینظر:التصریح بمضمون التوضیح )(٤

ــَتَغطَ  ویقــال ، وفیــه:٦٦٠ینظــر: المنتخــب )(٥ ــَتَخطَ  اْم  بالسَّــْهمِ  ِحْضــَنهُ  وَأْمَخطــُت، اخــتلس،: واْم

 أن إال أنفــه مــن صــوته یخــرج الــذي: واألَخــنُّ  واَألَغــنُّ  َأْنَفْذتُــُه،: إْمَغاًطــا وَأْمَغطتُــهُ  ِإْمَخاًطــا،

  .الُخنَّةِ  دون الُغنَّةَ 

، المغـــــــرب فـــــــي ترتیـــــــب ٥/٣٧٣، المحكـــــــم٥/٢١٠٩، الصـــــــحاح٨/٢٥ینظـــــــر: التهـــــــذیب )(٦

  ٣٤٧لمعربا

  ١١٩٤،القاموس١٣/٣١٥،اللسان 

  ٦٧٨، المنتخب٤/٤٣٣الكتاب )(٧

  ١٨٤علم األصوات د. بشر )(٨

  ١٥٥علم اللغة العام القسم الثاني األصوات )(٩



 
  
 

 
} ٨٦١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

الخـاء مــع الغــین فـي كــل شــيء، غیـر أن الغــین صــوت مجهـور، نظیــره المهمــوس 

  )١(.ءهو الخا

  

  :الذلقیةثانیا: بین أصوات الحلق واألصوات 

، )٢("  ویقـــال: ُأنِطیـــت مثـــل ُأعطیـــت ســـواء"ومـــن ذلـــك،  ،مـــن العـــین النـــونإبـــدال 

 قلــبكــراع، وهــو مــا یعــرف باالســتنطاء، التــي تعنــي فُأنِطیــت وُأْعِطیــت ســواء عنــد 

ــــ الســــاكنة العــــین ــــن مســــع)٣( الطــــاء جــــاورت إذا انوًن ــــراءة اب  ود، وعلیهــــا جــــاءت ق

 طینـــاكنأ إنـــا: (قـــرأ وكـــذلك، معروفـــة لغـــة وهـــي أعطـــاهم،: أي) تقـــواهم وأنطـــاهم(

، »َمَنْعـــت ِلَمـــا ُمْنِطـــىَ  َوَال  َأْنَطْیـــَت، ِلمـــا مـــاِنعَ  َال « الـــدَُّعاءِ  َحـــِدیثِ  َوِفـــي، )٤()الكـــوثر

 لغـةٌ : إلنطـاءاو  ،َأْعَطْیـت ِفـي ُلَغـة أْنَطْیتو ، )٥(»السُّْفَلى الیدِ  ِمنَ  خیرٌ  اْلُمْنِطَیةُ  الَیدُ و 

 واألزد وهـذیل بكـر بـن سعد لغة االستنطاءو  ،)٧(وهما بمعنى واحد ،)٦(اإلعطاء في

ــــیمن)٨(واالنصــــار وقــــیس ــــى )١(، كمــــا أنهــــا لغــــة أهــــل ال ــــن الجــــوزي إل ، وعزاهــــا اب

                                                 

  ٧٥األصوات اللغویة )(١

  ٢٢٣المجرد )(٢

  ط البیروتي ١٥٥ینظر:االقتراح   )(٣

ابـــن مســـعود، وهـــي مرویـــة عـــن ، وقراءة(أنطینـــاك) هـــي قـــراءة ٩/٢٧٣تفســـیر الماتریـــدي  )(٤

، إعــــراب ثالثــــین ١٨٢ینظــــر: مختصــــر فــــي شــــواذ القــــراءة مــــن كتــــاب البــــدیع  .النبــــي

، وهــي ١٠/٣٠٨، تفســیر الثعلبــي٤/٢٠٤١،  المؤتلــف والمختلــف للــدار قطنــي٢٠٩ســورة

قــــــراءة الحســـــــن أیضـــــــا وطلحــــــة بـــــــن مصـــــــرف. ینظـــــــر:  الزاهــــــر فـــــــي معـــــــاني كلمـــــــات 

M  ، والقـراءة المتـواترة٢٠/٢١٦، تفسـیر القرطبـي١٠/٣٠٨،  تفسـیر الثعلبـي١/٣٨٣الناس

    X  W    VL أنطــاهم تقــواهم) مــن قولــه تعــالى(وقــراءة ١آی��ةالكوثر  M    È  ÇL محم��د 

تفســیر  ١٤٢هــي قــراءة ابــن مســعود واألعمــش. ینظــر: شــواذ ابــن خالویــه١٧ م��ن اآلی��ة

   ٥/١١٦، تفسیر ابن عطیة ٩/٣٣ الثعلبي

  ٥/٧٦النهایة  )(٥

تــــاج  ،١٥/٣٣٣، اللســــان٣/٤١٨، المخصــــص ١٤/٢٣، التهــــذیب٧/٤٥٤العــــین ینظــــر:  )(٦

  ، وما بعدها٤٠/١٠٥العروس

  ٢/٣١٨اإلبدال ألبي الطیب )(٧

  ، وما بعدها ٤٠/١٠٥تاج العروس ،١٥٥االقتراح  ،١/١٩٣ینظر: الفائق )(٨



 
  
 

 
} ٨٦٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 ؛ومــا ورد مــن أمثلــة وشــواهد لظــاهرة االســتنطاء خــاص بالفعــل أعطــى ،)٢(حمیــر

ا، ولكـن الـدكتور أنـیس یـرى ذلـك فـي ء نوًنـالعین التي یتلوهـا طـا احیث أبدلت فیه

كـل عـین ولیهـا طــاء أم ال عنـد القبائـل المـذكورة، والعــین عنـد هـذه القبائـل ســمعت 

ا، وذلك بأن یجري الـنفس مـع هـذا الصـوت مـن ا أنفمیً ممتزجة بالنون، وسماه نطقً 

 ا، وأن الـرواة سـمعوا هـذه الصـفة النطقیـة ممثلـة فـي الفعـل أعطـى،الفم واألنف معً 

وفي هـذا اتهـام للـرواة الموثـوق بهـم، ، )٣(فأشكلت علیهم ولم یصفوها على حقیقتها

  )٤(كما أن ما ادعاه من وجود الظاهرة في غیر المروي، دعوى بال دلیل.

بعیــدة مــن حیــث المخــرج، ولكنهمــا یتقاربــان  والنــونوالعالقــة الصــوتیة بــین العــین  

وعلــى ضــوء هــذا یســوغ التبــادل واالســتفال واالنفتــاح،  والتوســط فــي صــفات الجهــر

  )٥(.الختالف اللهجات ةبینهما، لكننا ال ننظر إلى العالقة الصوتی

ــة المحــدثین وجهــات متعــددة فــي تفســیر ظــاهرة االســتنطاء،  لــبعضو   منهــا محاول

حــدث فــي بعــض اللغــات الســامیة، فأحــد البــاحثین یــرى أن الــربط بینهــا وبــین مــا 

وتــاء ونــون، وكــذا فــي الســریانیة مــع و نــون فــي العبریــة هــ )أعطــى(بــل للفعــل المقا

القبائـل التـي روي عنهـا إدغام النون األولى في التاء، ثـم بـین أن الـذي حـدث فـي 

عملیة نحت لما في العبریة والسریانیة والعربیة، فأخذ فـاء الفعـل مـن االستنطاء هو 

  )٦(.وبقیت عینه والمه كما هما في العربیة ،العبریة والسریانیة

 ألرى إنـي: "یقـول حیـث الظـاهرة، هـذه تفسـیر فـي رأي السـامرائي إبراهیم وللدكتور

 قــال الداللــة، فــي همــا همــا والفعــالن قرابــة،) آتــى(و ) أعطــى( الفعــل بــین أن فیهــا

 أفتـــرض وأنـــا ،)٧( M  ;   :  9  8  7  6  5  4L: تعـــالى
                                                                                                                     

، تــاج ١٥/٣٣٣،  اللســان١٠/٦٦٤٨، شــمس العلــوم٥/٧٦، النهایــة ١/١٧ینظــر: الفــائق  )(١

  ، وما بعدها٤٠/١٠٥وسالعر 

  وما بعدها ٢/٤١٧ینظر: غریب الحدیث البن الجوزي )(٢

  وما بعدها ١٠٤ینظر: في الهجات العربیة )(٣

  ٤٣٨وما بعدها، اإلبدال في لغة األزد ١٨٥ینظر: اللهجات العربیة نشأة وتطورا  )(٤

  ١٨٦ینظر: اللهجات العربیة نشأة وتطورا  )(٥

  ١٢٨، دراسات وتعلیقات في اللغة ١٢٢یةینظر: فصول في فقه العرب )(٦

  سورة البقرة ١٧٧من اآلیة )(٧



 
  
 

 
} ٨٦٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 عنـدنا نكـا التـاء ضـاعفنا وٕاذا ،المعنـى هـذا یـؤدي الهمـزة بزیادة) أتى( الثالثي أن

 إحــدى مــن النــون ویبــدل التضــعیف یفــك حــین) أنتــى( یصــبح والمضــاعف) أّتــى(

ـــاءین ـــى الت ـــة غـــرار عل ـــر األفعـــال مـــن طائف  صـــار) أنتـــى( وكـــأن الفعـــل، هـــذا غی

 بإبدال) آتى( من جاء) أعطى( إن: نقول أن ولنا ،التاء من الطاء بإبدال) أنطى(

ــا، الثانیــة الهمــزة  بیئتهــا فــي الكلمــة واقــع مــن قریــب الــرأي وهــذا ،"طــاء والتــاء عیًن

 مـن األول الحـرف یبـدلون أنهـم الـیمن أهـل بعـض إلـي عـزي مـا ویعضـده العربیة،

ــا، المشــدد الحــرف ــرة واإلّجانــة، واإلّجــاص، الحــّظ، فــي فیقولــون نوًن  الحــنظ،: والقّب

  )١(.والقنبرة واإلنجانة، واإلنجاص،

ائعة فــي لغــة األعــراب ولظــاهرة االســتنطاء صــدى فــي اللهجــات الحدیثــة، فهــي شــ

  )٣(،  كما أنها موجودة في العراق.)٢(بصحاري مصر

  :واللهاة: بین أصوات أقصى الحنك لثاثا

 "كاًفا القافُ  ُأبدلت الُقحِّ  مثل الخالص: والَكحُّ "ومن ذلك، ، إبدال الكاف من القاف

على إبدال الكـاف مـن القـاف فـي القُـح والُكـح ومعناهمـا الخـالص، ، نص كراع )٤(

  د من المصادر وأشارات العدی

الكــاف بــدل مــن القــاق  أن ، ونصــت بعضــها علــى)٥(القــافإلــى إبــدال الكــاف مــن 

، وهــو منقــول عــن األصــمعي وأبــي عمــرو الشــیباني وأبــي زیــد )٦(عــن ابــن الســكیت

، فالقاف على ذلك أصل كما ذكر كراع، بـدلیل قـولهم: فـي )٧(في بعض المصادر

                                                 

  ٤٤١اإلبدال في اللهجات العربیة  )(١

  ١٥ینظر: ممیزات لغات العرب  )(٢

  ١٢٥ینظر: دراسات وتعلیقات في اللغة )(٣

  ٣٦٥المنتخب )(٤

  ٩/٧٥١١شمس العلوم )(٥

، ٢/٣٥٧بــــدال ألبــــي الطیــــب، اإل٢/٤٨٠،  الجمهــــرة ١١٣ینظــــر: اإلبــــدال البــــن الســــكیت )(٦

  وما بعدها ٧/٦٩تاج العروس ،٢/٥٦٩اللسان

  ١/٣٩٨، الصحاح١/٢٨٩، سر صناعة اإلعراب١١٣ینظر:اإلبدال البن السكیت  )(٧



 
  
 

 
} ٨٦٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 وٕابــدال، والجمــع یــرّد األشــیاء إلــى أصــولها، )١(كحــاحأ: یقولــوا ولــم أْقَحــاح، الجمــع

  )٢(.عكسه من أكثر القاف من الكاف

  

، )٣(قولـه: وأحـاك فیـه السـیف وحـاك وحـاق واحـد ،ومن اإلبدال بین الكاف والقاف

بــین الكــاف والقــاف فــي أحــاك فیــه الســیف وحــاك وحــاق   یشــیر كــراع إلــى اإلبــدال

والعالقـة الصـوتیة بـین ، لهـا مـن انفراداتـهولع ولـم أجـد مـن قـال بـذلكبقوله: واحـد، 

 َفْوَقـه ومـا اللَِّسـانِ  َأْقَصـى مـن فمخرج القاف الكاف والقاف مسوغة لإلبدال بینهما،

 مـن یلیـه ومـا قلـیًال  اللَِّسـانِ  مـن القـاف موضـع مـن أسـفل ومـناألعلى،  الَحَنكِ  من

الفصیحة، والكاف والقاف من اللهاة  كما تنطق في اللغة  ،)٤(الكاف مخرج الَحَنكِ 

والقاف صوت شدید مجهور، والكاف صوت شدید مهمـوس  ،)٥(من أقصى الحنك

همـــا مهموســـان شـــدیدان عنـــد المحـــدثین، فالقـــاف صـــوت لهـــوي ، و )٦(عنـــد القـــدامى

  )٧(.انفجاري  مهموس، والكاف صوت حنكي قصي انفجاري مهموس

ا القـاف والكـاف، ولم یرد عند كراع وال غیره عـزو لمـا سـبق مـن ألفـاظ تبادلـت فیهـ

  دت نظائر جِ ووُ 

فــال (عزیـت فیهـا الكــاف إلـى بنــي أسـد، فقــد سـمع الفــراء أعرابیـا مــن بنـي أســد یقـرأ 

، وجعلهــا ابــن )٩( M i   h        g  fL مــن قولــه تعــالى )٨(تكهــر) بالكــاف

                                                 

  ٢/٥٥٣وما بعدها، اللسان ٣/٢٠١،  شرح الشافیة٢/٤٧٨ینظر: المحكم )(١

  ٤/١٤١، شرح األشموني٣/١٦٢٦توضیح المقاصد )(٢

  ٧٣المجرد )(٣

  ٦٧٨، المنتخب١/٦٠، سر صناعة اإلعراب٤/٤٣٣ظر: الكتابین )(٤

، وال تفوتنــا اإلشــارة إلــى أن الخلیــل ذكــر أن القــاف والكــاف لهویتــان. ١٨٤علــم األصــوات  )(٥

، وال شك أنه ال یقصد باللهاة المعنى المعروف للهاة اآلن. ینظر: علم اللغة ١/٥٨العین 

  ١٣٩العام القسم الثاني األصوات

  ٤/٤٣٤كتابیظر: ال )(٦

  ١٣٨علم اللغة العام القسم الثاني األصوات  )(٧

  ١٧٥، شواذ ابن خالویه٣/٢٧٤ینظر: معاني القرآن للفراء )(٨

  ٩سورة الضحى  )(٩



 
  
 

 
} ٨٦٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، وعـزا ابـن )١(السكیت في قوم من بنـي أسـد هـم بنـي ُغـنم بـن دودان مـن بنـي أسـد

   )٢(.قع  لتمیمب :منظور بكع في

  : بین أصوات أقصى الحنك واألصوات الشجریةرابعا 

 وَســـْیَهٌج، وَســـْیُهوٌك، َســـْیَهٌك، ریـــح :ویقـــال"ومـــن ذلـــك،  ،إبـــدال الجـــیم مـــن الكـــاف

؛ شـــدیدةُ : وَســـْیُهوجٌ  ـــع المـــرِّ ، هـــذه أربـــع لغـــات تبادلـــت فیهمـــا الكـــاف )٣( "لغـــات أرب

والكاف هـي األصـل أبـدلت منهـا  ،والجیم في الكلمات المذكورة بمعنى شدیدة المرّ 

 بنــي مــن رجــلوینســب ل ،)٤(كمــا فــي بعــض المصــادر الجــیم  فــي ســیهك وســیهوك

  :قوله سعد

  )٥(هوجْ یْ سَ  ریح كل علیها تْ جرَّ .. .وجْ العُ  دارات بین سلمى دار یا

والعالقة الصوتیة بین الكاف والجیم مـن ، )٦( َسَواء َسْیَهج مثل َسْیَهك، ریح: َوُیَقال

 اللَِّســانِ  مــن القــاف موضــع مــن أســفل مــن فمخــرج الكــاف المخــرج متقاربــة،حیــث 

ـــینِ  والِجـــیمِ  الَیـــاءِ  مخـــرج اللَِّســـانِ  أوســـط ومـــن ،الَحَنـــكِ  مـــن یلیـــه ومـــا قلـــیًال  ، )٧(والشِّ

فالكــاف ومعهــا القــاف لهویــة، والجــیم ومعهــا الشــین والضــاد شــجریة؛ ألنهــا مبــدأها 

ف والجــــیم صــــوتان شــــدیدان منفتحــــان ، والكــــا)٨(مــــن شــــجر الفــــم، أي مفــــرج الفــــم

، والجـــیم )٩(والكـــاف صـــوت حنكـــي قصـــي انفجـــاري مهمـــوسمســـتفالن مصـــمتان، 

                                                 

  ١١٤اإلبدال البن السكیت )(١

  ٨/٢٠اللسان )(٢

  ٥٤١المنتخب )(٣

  ٦/٥٢، تاج العروس٢/٣٠٢، اللسان٤/١٥٠ینظر: المحكم )(٤

، مــع ١/٢٤٧، اإلبــدال ألبــي الطیــب٣٨،  الكنــز اللغــوي١١٨ن الســكیتینظــر: اإلبــدال البــ )(٥

  اختالف بسیط في روایة البیت، وهو من الرجز

  ٢/١١٧٣الجمهرة )(٦

  ٦٧٨، المنتخب١/٦٠، سر صناعة اإلعراب٤/٤٣٣ینظر: الكتاب )(٧

  ١/٥٨العین )(٨

  ١٣٨علم اللغة العام القسم الثاني األصوات  )(٩



 
  
 

 
} ٨٦٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، ولــم تعــز لغــة مــن )٢((انفجــاري احتكــاكي) مجهــور )١(صــوت لثــوي حنكــي مركــب

، وٕان اللغتین إلى من نطق بهما من القبائل العربیة في الكلمات التي أوردها كراع

أن الكلمــة بــالجیم لغــة بنــي ســعد؛ حیــث نســب البیــت  كــان یفهــم مــن البیــت الســابق

  لرجل منهم.

  أصوات وسط اللسان بین : خامسا

 الیـاء، أخت ألنها ؛)٣(زیدت وٕانما" ومن ذلك قوله:، وعكسه الجیم من الیاءإبدال 

 وَشــَیَرةٌ  َشــَجَرٌة، للشــجرة ویقــال للمســجد، الَمِســیدُ : العامــة فقالــت منهــا، أبــدلوها ولهــذا

  :الدِّیَنَوِريُّ  علي أبو وأنشدني لبعضهم، لغة

  ِبالَعِشجِّ  التَّْمرَ  الُمْطِعَمانِ         َعِلجِّ  وَأُبو ُزَهْیرٍ  َأُبو

یصجِّ  ِبالُودِّ  ُیْقَلعُ         الَبْرِنجِّ  ِفَلقَ  ِبالَغَداةِ وَ    وبالصِّ

ـــه هـــذا فـــي والجیمـــات...  ـــاءات كل ـــال ، وقـــال فـــي موضـــع آخـــر:)٤("ی  لواحـــدةِ  ویق

   )٥(.لغات ثالث، وَشَیَرةٌ  وِشَجَرٌة، َشَجَرٌة، :الشََّجرِ 

فــي الــنص األول ذكــر أن الجــیم أخــت الیــاء، ولهــذا أبــدلت الیــاء مــن الجــیم، ومــن 

جـــاءت فیهـــا  شــواهدَشــَیرة، وذكـــر  :ةالَمْســِید، وفـــي َشـــجر  :فــي المســـجد همذلــك قـــول

ــْرِنّج،  ، مــن الیــاء فــي كلمــات هــي أبــو علــجّ الجــیم بــدًال  ْیِصــّج،والعِشــّج، والَب  ،والصَّ

                                                 

لتــي تجمــع بــین االنفجــار واالحتكــاك، فصــوت الجــیم صــوت شــدید األصــوات المركبــة هــي ا )(١

انفجاري، فانفصال األعضاء في نطق األصوات الصامتة االنفجاریة یتفـاوت فـي السـرعة 

بـــل یســـمح عنـــد  -والـــبطء، فـــإذا كـــان انفصـــاال  بطیئـــا بحیـــث ال َیحـــدث انفجـــار واضـــح 

ــــا ســــمي الصــــوت الــــذي یتكــــون بهــــذه الكی -إطــــالق الوقــــف صــــامت احتــــاكي فیــــة انفجارًی

احتكاكًیا،  وهو ما یحدث مع صوت الجیم الفصیحة، فهـي صـوت مركـب،  الجـزء األول 

منه  قریب من الدال التي ینطقها أهل الصعید، والثـاني صـوت معطـش كـالجیم الشـامیة، 

أو الجـــزء األول منـــه قریـــب مـــن جـــیم القـــاهرة االنفجاریـــة الخالصـــة، والثـــاني یشـــبه الجـــیم 

  وما بعدها ١٦٠علم اللغة العام القسم الثاني األصوات الشامیة. ینظر: 

  ١٦١السابق  )(٢

  أي الجیم )(٣

  ٩٥، وینظر: اإلبدال البن السكیت٧٠٥المنتخب )(٤

  ٥٤٢المنتخب )(٥



 
  
 

 
} ٨٦٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

واألصل أبو علـّي، والَعِشـّي، والَبْرِنـّي، والّصْیِصـّي، وفـي الـنص الثـاني أورد ثـالث 

  لغات في كلمة الشََّجَرة هي َشَجرة وِشَجَرة وَشَیَرة.

  قسمین: إلى ورد في نصّي كراع م مایقسیحسن تو 

التــي  وذلــك فــي الكلمــات التــي تضــمنتها األبیــات ،إبــدال الجــیم مــن الیــاءاألول: 

 :أوردها كراع، وهـذا اإلبـدال یسـمى بالعجعجـة فـي كتـب اللغـة، جـاء فـي الصـحاح

 خــرج راعــج هــذا: یقولــون العــین، مــع جیمــا الیــاء یحولــون :قضــاعة فــي والعجعجــة

  )١(.معى خرج راعى هذا أي معج،

والذي یظهر من قول صاحب الصحاح وتبعه ابن منظور أنها في قضاعة مقیَّـدة 

، ولكـن مـا أورده ابــن منظـور مــن أمثلـة بعضــها )٢(الیـاء عینــا بحـال أن یكـون  مــع

ا ســواء كانــت مشــددة، أو مخففــة، ا، وبعضــها یبــدل الیــاء جیًمــیجعــل القیــد صــحیحً 

معها العین أو لم تكن معها، فمن أمثلـة إبـدالها وهـي مشـددة مـا سـبق مـن األمثلـة 

 بــنُ  عمــِرو أبــو شــدهأن مــاا التــي أوردهــا كــراع، وممــا أبــدلت فیــه الیــاء المخففــة جیًمــ

  :قوله من ُقحافة بن لِهمیان العالء،

هاِبجا الَوَبرَ  َعنها ُیِطیرُ    الصُّ

ــــــهاِبَي،: یریـــــد ــــــهبة مـــــن الصُّ ــــــهاِبيَّ  وأصـــــُله ،الصُّ ، الیــــــاءین إحــــــدى فحـــــذف، الصُّ

  )٣(.السماع عند ذلك في یوقف بل الخفیفة، الیاء في هوغیُرمطَّردو 

 اْلَیـاءبنـي سـعد فـي الوقـف خاصـة؛ وذلـك ألن ا إلـى سـیبویه إبـدال الیـاء جیًمـ اوعز 

 َفِإذا ،)٤(تمیمي ِفي تمیمج: َقْولهم َوَذِلكَ  اْلُحُروف، أبین موضعَها من فأبدلوا ،ةخفیّ 

 فلمَّـا« وهـو هـذلي َمْسـُعودٍ  اْبـنِ  َحِدیثِ ، وُعِزیت إلى هذیل، ففي )٥(یبدلوا لم وصلواأ

، وُتعــزى )٦(َعنِّــي تَــَنحَّ  َأيْ  »َعــنِّج َأْعــل: لَ َقــا َجْهــلٍ  َأِبــي ُمــَذمِّرِ  َعَلــى ِرْجلــي وضــعتُ 

                                                 

  ٢/٣٢٠، اللسان  ١/٣٢٨الصحاح )(١

  ١٣٠المقتضب في لهجات العرب )(٢

  وما بعدها ٢٣٤ینظر:  الممتع الكبیر في التصریف )(٣

  ١٢/١٣٦، تاج العروس٤/١٨٢ر: الكتاب ینظ )(٤

  ٤/٣٩٥وما بعدها، اللسان  ٧/٢٣٨ینظر:  المحكم )(٥

  ١٢/١٣٦، تاج العروس٢٩٤/ ٣النهایة )(٦



 
  
 

 
} ٨٦٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 ممــن :حنظلــة بنــي مــن لرجــل قلــت :العــالء بــن عمــرو أبــو قــال أیضــا إلــى فقــیم،

، وعزاهــا )١( ومــريّ  فقیمـيّ  :یریــد ،مـرجّ  :فقــال ؟أیهــم مـن :قلــت ،فقـیمج :فقــال ؟أنـت

یـاء وٕالى بني دبیـر مـن أسـد خاصـة فـي ال إلى طيء عن الفراء أبو الطیب اللغوي

والعالقــة الصــوتیة بــین الیــاء والجــیم مســوغة إلبــدال الجــیم مــن الیــاء ، )٢(المخففــة

، والیــاء الصــامتة )٣(ومعهمــا الشــین عنــد القــدامي اللَِّســانِ  وســط مــن والعكــس، فهمــا

ویشــتركان فــي صــفات  )٤(عنــد المحــدثین مــن وســط  الحنــك، والجــیم لثویــة حنكیــة

ـــاح واالســـتفال واإلصـــمات، الج ـــال كـــراع:هـــر واالنفت ـــذا ق یعنـــي  – زیـــدت وٕانمـــا ول

قــوى، والجــیم أبــین مــن الیــاء وأ، )٥(منهــا أبــدلوها ولهــذا الیــاء، أخــت ألنهــا  -الجــیم

الیاء رخوة أو فیها بعض الرخاوة، أي أن العلة في هذا  و ،والجیم أمیل إلى الشدة

اإلبــدال المیــل إلــى الصــوت الواضــح األبــین، ویؤكــد هــذا أن الظــاهرة عزیــت فیمــا 

 عنـدأسد وُفقـیم، فالظـاهرة فـي مجملهـا دبیر من  بق لقبائل بدویة كقضاعة وبنيس

، )٦(أهل البادیة الذین یمیلون بطبیعتهم إلـى األصـوات القویـة الواضـحة فـي السـمع

ویـرى الــدكتور أنــیس أن قضـاعة قــد تفرعــت إلـى أحیــاء ســبعة، وبـین هــذه األحیــاء  

من عاشـــوا عیشـــة البـــدواة، وخیـــر  ا بالحیـــاة الحضـــریة، كمـــا أن مـــنهم مـــنمـــن تـــأثرو 

  )٧(یمكن نسبة هذه الصفة إلیه من أحیاء قضاعة جهینة أو جرم.

، وذلـك فــي قــول بعــض العــرب الَمْســِید فــي المســجد إبــدال الیــاء مــن الجــیم الثــاني

، والصــواب فــي الكلمــة المبدلــة )٨(فــي بعــض المصــادرذلــك كمــا ذكــر كــراع، وورد 

                                                 

ومــا  ١/٢٥٩، اإلبــدال ألبــي الطیــب ٢٨، الكنــز اللغــوي ٩٥ینظــر: اإلبــدال البــن الســكیت  )(١

  بعدها

  وما بعدها ٢٣٤الممتع في التصریف

  ٢٦٠، ١/٢٥٨ اإلبدال ألبي الطیب )(٢

  ٦٧٨، المنتخب١/٦٠، سر الصناعة٤/٤٣٣ینظر: الكتاب )(٣

  ١١٣، علم اللغة العامة القسم الثاني األصوات ١٨٤ینظر:علم األصوات د. بشر  )(٤

  ٧٠٥المنتخب )(٥

  ٩٠ینظر: خصائص لهجتي تمیم وقریش  )(٦

  ٧٨ینظر: في اللهجات العربیة  )(٧

  ١٦٢تجیبي ، برنامج ال٤٠تحریر ألفاظ التنبیه )(٨



 
  
 

 
} ٨٦٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

كمــا  وَشــَیَرةٌ  وِشــَجَرٌة، َشــَجَرٌة،: الشَّــَجرِ  لواحــدةِ  ، ومنــه)١(هــو فــتح المــیم وكســر الســین

 وبنــو والصــهاریج الصــهریج هـو لغـة بنــي تمــیم، یقـول أبــو زیــد: ِشــَیرة، و ذكـر كــراع

 :وقـال :قـال فیـه، یجتمع الماء یجعل الذي وهو والصهاري الصهري :یقولون تمیم

رغـم بـداواتهم والصـهري والصـهري إلـى تمـیم ونسبة شـیرة  )٢(للشجرة، شیرة بعضهم

ـــى الصـــوت األوضـــح وهـــو الجـــیم، ـــالین لغـــة  فـــذلك؛ ألن ومـــیلهم إل ـــاء فـــي المث الی

 )٣( ، كما ذكر أحد الباحثین.لبعض تمیم ال كلهم

مبدلــة مــن الجــیم، بــدلیل بولیســت  أصــًال الیــاء فــي شــَیرة أن  وفــي بعــض المصــادر

م عنــــــد تصــــــغیرها علــــــى ُشــــــَیْیرة، ولــــــو كــــــان أصــــــلها الجــــــیم، لــــــُردَّت إلیهــــــا  الجــــــی

 تغیـر ال والبـدل مكسـورة،" ِشـَیرة" وشین مفتوحة،" َشَجرة" شین أن، كما )٤(التصغیر

، كالمهـم فـي البـدل عامـة ذلـك وعلـى حـرف، موقع حرف وقعیُ  إنما الحركات، فیه

 رتیِّـغُ  كـذلكوٕانما ُكِسَرت شین ِشیرة حتى تصح الیاء؛ لتحركها وانفتاح مـا قبلهـا، 

 أنـه بذلك األنس في وزاد القلب، من الجیم لحق لما رالكس إلى" َشَجرة" شین فتحة

 والیــــاء الیــــاء، قبــــل الشــــین النفتحــــت" َشــــَیرة" فقیــــل الشــــین، فــــي الفتحــــة أقــــرت لــــو

 یقـال أن یلـزم فكـان قبلهـا، ما وانفتاح لتحركها ألفا الیاء قلب إلى فتصیر متحركة،

 إلـى قـدمناه مـا مع لذلك فهربوا ،"بَیَعة" وأصلها" بائع" جمع" َباعة" یقال كما" َشارة"

   )٥(.تنقلب وال الیاء لتُقر الشین كسروا أن

وافتــراض أن ذلــك  ،ومــا ســبق مــن كــون شــین شــجرة مفتوحــة وشــین شــیرة مكســورة

: الشَّـــَجرِ  لواحــدةِ  كـــراع؛ حیــث ذكــر أنـــه یقــال: هذكــر  یدفعـــه مــایمنــع مــن اإلبــدال، 

 عــن ابــن أبــي نقــًال  ذكــر جنــي ابــن ، كمــا أنلغــات ثــالث، وَشــَیَرةٌ  وِشــَجَرٌة، َشــَجَرٌة،

  الشِّجرة بكسر  إسحاق أن بني ُسلیم یقولون:

                                                 

  ١/٦٩٤، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ٤٧٨ینظر: تصحیح التصحیف  )(١

  ١/٢٦١، اإلبدال ألبي الطیب ٢٩الكنز اللغوي )(٢

  ٩٢خصائص لهجتي تمیم وقریش )(٣

  ٨٠اإلتباع للقالي )(٤

ومـــا بعـــدها، اللســـان  ٧/٢٣٨ومـــا بعـــدها، المحكـــم ٢/٣٩٠ینظـــر: ســـر صـــناعة اإلعـــراب  )(٥

٤/٣٩٥  



 
  
 

 
} ٨٧٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 مـن الجـیم فـي ِشـجرة مكسـورة الشـینال إبدال الیـاء فـي ِشـیرة وبذلك یكون، )١(الشین

  .، وبخاصة أن كسر الشین من شجرة لغة ثابتة)٢( الشین المكسورة

ة یقولــون یربــوع فــي وإلبــدال الیــاء مــن الجــیم صــدى فــي اللهجــات الحدیثــة، فالعامــ 

 )سـوهاي(سوهاج یقولـون: ُسـوهاي فـي سـوهاج، وقـد سـمعت بعض أهل و  جربوع،

  بنفسي من سائقي السیارات في مواقف سوهاج وجرجا.

  :: بین الشجریة واألسلیةسادسا

 َعـَدلَ : أیًضـا والصـاد بالضـاد السَّـْهُم، وضـافَ "ومـن ذلـك ، الصـاد والضـاد بین -ا

ِمیَّة عن ر كراع هنا إلى أن ضاف بالصاد أو الضاد بمعنى عدل عن ، یشی)٣( "الرَّ

الرَّمیَّـــة، وافتقـــدت اشـــارته الـــنص علـــى األصـــل منهمـــا، ویفهـــم مـــن أبـــي عبیـــد أن 

، وأورد علیهــا قــول أبــي زبیــد الطــائي اد أصــل، حیــث عــدَّ صــاف بالصــاد لغــةالضــ

  : اْلمنیة یذكر

  )٤(َبِعْیدِ  غیر افصَ  َأو َفُمِصْیبٌ .. .بِرْشقٍ  ِمْنَها ترِمیهِ  یومٍ  كل

ــاد َفَهــَذا عــدل َأي َصــاف لغــة طائیــة، فــأبو زبیــد مــن وربمــا كانــت الصــاد ، )٥(بالصَّ

یقــال: قــد صــاف الســهم َیصــیف  أنــه ونقــل ابــن الســكیت عــن أبــي عبیــدة، )٦(طــيء

ضــــاف وأوردت بعــــض المصــــادر أن ، )٧(وضــــاف َیضــــیف إذا عــــدل عــــن الهــــدف

والعالقة بین الضاد والصاد تسمح ، )٨( مثل صافالسهم عن الهدف بمعنى َعَدل 

                                                 

  ١/٧٤: المحتسب ینظر )(١

  ٩٣ینظر: خصائص لهجتي تمیم وقریش )(٢

  ٢٤٥المنجد  )(٣

وهــو مــن الحفیــف، والرشــق الوجــه مــن الرمــي إذا رمــوا  ٤٢البیــت فــي شــعر أبــي زبیــد ص )(٤

بأجمعهم وجهـا بجمیـع سـهامهم فـي جهـة واحـدة، یقـال: قـد صـاف السـهم یصـیف وضـاف 

  یضیف إذا عدل عن الهدف

  ١٢/٥٢، التهذیب ١/١٨دغریب الحدیث ألبي عبی )(٥

 جاهلّیــا وكــان .طّیــئ مــن ،حرملــة بــن المنــذر هــو ، وفیــه:١/٢٩٢ینظــر: الشــعر والشــعراء  )(٦

  نصرانّیا ومات یسلم، لم أنه إال اإلسالم، وأدرك قدیما،

  ٢/٢٤١، اإلبدال ألبي الطیب اللغوي١٢١ینظر: اإلبدال البن السكیت )(٧

  ٤١٧، ٢٤/٦٢، تاج العروس٤/١٣٩٢الصحاح )(٨



 
  
 

 
} ٨٧١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

والصـاد ومعهــا  ،األْضـَراسِ  مـن یلیهــا ومـا اللَِّسـانِ  َحافَّـةِ  بــین مـن باإلبـدال، فالضـاد

، والضــاد شــجریة والصــاد أســلیة، )١(والثنایــا اللســان طــرف بــین ممــا الــزاي والســین

ى لــم والضــاد عنــد القــدام، )٢(والضــاد أســنانیة لثویــة، والصــاد لثویــة عنــد المحــدثین

تعـــد مـــن األصـــوات الشـــدیدة وال المتوســـطة، فهـــي عنـــدهم صـــوت رخـــو، فقـــد عـــّد 

، ولكــــن الضــــاد عنــــد المحــــدثین )٣(ســـیبویه الضــــاد والصــــاد مــــن االصــــوات الرخــــوة

صوت انفجاري مجهور مطبق مفخم، والصاد صوت احتكاكي مهموس، ویشترك 

  )٤(.مع الضاد في اإلطباق والتفخیم واالستعالء

َبَرَد، ویقال: تبسَّـر  لك، ویقال: تبشَّر النهار تبّشًراومن ذ ،لسینالشین وابین  -ب

ـــر النهـــار وتبّســـر بمعنـــى َبـــَرَد، ومـــا )٥( بالســـین فـــي  جـــاء، یـــورد كـــراع هنـــا أن تبشَّ

ــر النهــار بالســین بمعنــى َبــَردَ  هــو المصــادر ولــم أعثــر علــى تبشــر النهــار ، )٦( تبسَّ

احتمــال التصــحیف كمــا و مصــادر، بــالمعنى الــذي ذكــره كــراع فیمــا أتــیح لــدي مــن 

 ،ثـم قـال: ویقـال تبسـر بالسـین ا ذكر تبشَّر أوًال،وارد؛ ألن كراعً ذكر المحقق غیر 

 ممـا والسـین ومعهـا الـزاي والصـاد، )٧(اللَِّسـانِ  وسط منومعها الیاء والجیم  والشین

والشـــین صـــوت  لثـــوي حنكـــي احتكـــاكي مهمـــوس، ، )٨(والثنایـــا اللســـان طـــرف بـــین

ویشــــترك مــــع الشــــین فــــي االحتكــــاك والهمــــس واالنفتــــاح   )٩(ت لثــــويوالســــین صــــو 

   .واالستفال واإلصمات والترقیق

  

  :سابعا: بین الشجریة واللثویة

                                                 

   ٦٧٨، المنتخب٤/٤٣٣ینظر: الكتاب  )(١

  وما بعدها ١٨٣علم األصوات د. بشر )(٢

  ٤/٤٣٥الكتاب )(٣

  ١٥٤، ١٣٣ینظر: علم اللغة العام القسم الثاني األصوات  )(٤

   ٣٠٨المجرد  )(٥

  ١٠/١٧٧، تاج العروس ٣٥٠، القاموس٤/٥٨، اللسان ٨/٤٨٨ینظر: المحكم  )(٦

  ٦٧٨نتخب، الم٤/٤٣٣ینظر: الكتاب  )(٧

  ٦٧٩، المنتخب ٤/٤٣٣ینظر: الكتاب  )(٨

  وما بعدها ١٥٣ینظر: علم اللغة العام القسم الثاني األصوات   )(٩



 
  
 

 
} ٨٧٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، وأشار إلـى ذلـك )١(لغتان وَفاَضتْ  نفسه َفاَظتْ أورد كراع أن  ،الضاد والظاءبین 

بمعنـى  مـن الفریـق الـذي ارتـأى أن الكلمتـین لغتـان بـذلك، وهـو )٢(في موضع آخر

 من یـذكرها بالظاء، ومنهم یروي الكلمةواحد، فالعلماء مختلفون فیهما، فمنهم من 

بالضـاد، ومــنهم مــن یــرى أنــه إذا  ذكــرت الــنفس فبالضــاد، وٕان لــم تــذكر فبالضــاد، 

 فاَضــتْ : قیـلَ  ِبِعلَّــةٍ  َمـاتَ  ِإذا :یــل، وق)٣( والـرأي األخیـر قــول أبـي عمــرو بـن العـالء

ــــادِ  َنْفُســــهُ   َأبواْلَقاِســــمِ ، وقــــال )٤(بالظــــاء َنفُســــهُ  فاَظــــتْ : قیــــل َفْجــــَأةً  َمــــاتَ  ِإذافــــ ،بالضَّ

ـــاِجيُّ  ـــالُ : الزَّجَّ ـــاِد، نفُســـه، َوَفاَضـــتْ  ِبالظَّـــاِء، المیـــُت، فـــاظَ  ُیَق  نفُســـه، َوَفاَظـــتْ  ِبالضَّ

 َوالَّـِذي الـنَّْفِس؛وَ  الظَّـاءِ  َبْینَ  َیْجَمعُ  َال  فِإنه اَألصمعي ِإالَّ  اْلَجِمیعِ  ِعْندَ  َجاِئزٌ  ِبالظَّاِء،

  :الشَّاِعرِ  ِبَقْولِ  َیْحَتجُّ  ِبالظَّاِء، َنْفُسُه، َفاَظتْ  َأجاز

  )٥(وُبُرودِ  َرْیطةٍ  حْشوَ  َثَوى ِإذ.. .َعَلْیهِ  تَِفیظَ  َأن النفُس  َكاَدتِ 

 ،)٦(ونقل أبو الطیب عن اللحیاني أن فاضت نفسه وفاظت نفسه بمعنى خرجت

 لبعضفاضت   عبیدة أبو اعز  فقد سه جائزتان،ما أرجحه أن فاضت وفاظت نفو 

وهذا البعض من تمیم كثیر، فمن المحتمل أن یكون بعض من تمیم قد  ،)٧(تمیم

فاضت إلى بني ضبة،  وأنشد قول وعزا أبو زید  نطق بالضاد، وآخرون بالظاء،

  :)٨(دكین الفقیمي

                                                 

  ٣٤٥المنتخب )(١

    ٢٨٠المنجد )(٢

  ٢/١٦٦ینظر: مشارق األنوار )(٣

  ١٠٥ینظر:  فقه اللغة للثعالبي)(٤

اظـــت نفســـه وفاضـــت، أي : ف٥٩فـــي اإلبـــدال والمعاقبـــة والنظـــائر  ٧/٤٥٤ینظـــر: اللســـان  )(٥

، تاویــــل مشــــكل ٤٠٦وهــــو بــــال نســــبة فــــي أدب الكاتــــب ،خرجــــت، والبیــــت  مــــن الخفیــــف

   ٢٨٦القرآن

ــــــب اللغــــــوي )(٦ ــــــدال والمعاقبــــــة والنظــــــائر ٢/٢٦٧ینظــــــر: اإلبــــــدال ألبــــــي الطی ، وقــــــارن باإلب

  ٥٩للزجاجي

  ٣/٩٦٨، الدالئل في غریب الحدیث٢٠٥إصالح المنطق )(٧

  ٢٩٥/ ٢الشعر والشعراء .فقیم من شعراء الدولة األمویةدكین بن رجاء من بني  )(٨



 
  
 

 
} ٨٧٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  )١(ُفِقئت عین وفاضت نفس

 ،)٢(أبــي حــاتم والمــازني عــن أبــي زیــدزي لهــم أیضــا فاظــت بالظــاء نقــال عــن وُعــ 

ــذا یتــرجح لــدي نســبة  وضــبة مــن القبائــل النجدیــة التــي یناســبها النطــق بالضــاد؛ ل

، )٣(لیهم، كما ان ما رواه أبوزید بنفسه أولى بالقبول مما ُنقل عنـه بواسـطةإالضاد 

 قبیلة كلب، ثم قال:زاد الفراء و ، )٤(وقیس وتمیم قضاعة وعزي النطق بالضاد إلى

عیــاض فاضــت نفســه القاضــي  ، وجعــل)٥(ُفیوظــاً  َنفســه فاظــتْ : وآثــر ِمْنَهــا أفصــحو 

 عـزي النطـق بالظـاء فـي فاظـت نفسـه إلـى، و )٦( في قیس، وفاظت نفسه في طّيء

الســهیلي النطــق بالصــورتین الضــاد والظــاء  إلــى بنــي  ا، وعــز ءوطــي الحجــاز أهــل

إال إذا كانـــت أمـــاكنهم  بلغتـــین لكلمـــة ، وال یقبـــل نطـــق قبیلـــة واحـــدة)٧(ضـــبة بـــن أد

 عــن أبــي عبیــدة فاظــت نفســه متفرقــة ودیــارهم متباعــدة، وقصــر ابــن منظــور نقــًال 

مـن  انسـبة الضـاد والظـاء إلـى قـیس؛ فألنهـأما ، و )٨( على قیس، وفاضت في تمیم

وبعضها جاور الحجاز كغطفان وُسلیم،  ،غنيّ كا سكن بعضها نجدً ، القبائل الكبیرة

والعالقـة الصـوتیة ، )٩(تحّضر اختار الظـاءالضاد، ومن  ن تبّدى منهم مال إلىفم

، فالضاد من وتقاربا صفة امخرجً  تباعدافهما  مسوغة لإلبدال بین الضاد والظاء،

أول حافة اللسان ومـا یلیهـا مـن األضـراس، والظـاء مـن طـرف اللسـان مـع أطـراف 

  )١٠(.انصوتان مجهوران مطبقان مفخموالظاء  األسنان العلیا، والضاد

                                                 

  وما بعدها، والشعر من الرجز ٥٧٧ینظر: النوادر )(١

  ٧/٤٥٤، وما بعدها، اللسان ٧/٢١١، اللسان ٢/٩٣٣، الجمهرة١/٢١٣ینظر: الكامل )(٢

  ١٠٧ینظر: خصائص لهجتي تمیم وقریش )(٣

، ٧/٢١١، اللســـان١٢/٥٧،١٤/٢٨٥، التهـــذیب ٢/٣٤٧الزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس )(٤

  ٧/٤٥٤وما بعدها، 

  ١٢/٥٧التهذیب  )(٥

  ٧/٨١، شرح النووي على مسلم٢/١٦٦وما بعدها، مشارق األنوار ٣/٥١٠إكمال المعلم )(٦

  تحقیق السالمي ٥/٢٢٨الروض األنف )(٧

  ٧/٤٥٤، وما بعدها، ٧/٢١١اللسان )(٨

  ١٠٧ینظر: خصائص لهجتي تمیم وقریش )(٩

  ١٥٣، ١٣٣م اللغة العام القسم الثاني األصوات ینظر: عل )(١٠



 
  
 

 
} ٨٧٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  

  :بین األصوات األسلیة: اثامن

ــزاي -ا ــْيءَ  َأْوَســْیتُ  :ویقــال" ، ومنــهإبــدال الســین مــن ال  ومنــه قطعتــه، ِإیَســاءً  الشَّ

ْرعِ  َأْوِسَیةُ  اْشُتقَّ   ُموَسـى اشـتق ومنـه یـزرع، ثـم األرض من یقطع مكان هو إنما الزَّ

ــاِم؛ ــرَ  مــن غــةل فــي هــذا الَقْطــِع؛ مــن َعــلٌ فْ ، ُم◌َ الُغْرَلــةَ  یقطــع ألنــه الَحجَّ  فــي وأمــا ،َذكَّ

ْیُتُه؛ أي وَمیَّْزُتهُ  الشَّيء ِمْزتُ  من ُفْعَلى فهي َأنَّثَ  من لغة  الشَّـَعرَ  بهـا َیِمیزُ  ألنه َنحَّ

 ألنهـم ؛واًوا الیاءُ  فُجِعَلتِ  ُمْیَزى واألصل ،أختها وهي سیًنا الزاي ُأبدلت ثم ،والُغَرلَ 

یـــرى كـــراع أن الســـین ســـابق ، فـــي الـــنص ال)١( "وكســـرة ضـــمة بـــین الجمـــع یكرهـــون

مبدلة من الزاي في ُموسى الحجام ؛ ألنها أختها، ومراده بأختهـا أنهمـا مـن مخـرج 

؛ لكراهـــة الجمـــع بـــین ضـــمة المـــیم اواحـــد، فأصـــل الكلمـــة ُمیـــَزى، وقلبـــت الیـــاء واو 

والكسـرة، ولعـل مـراده بالكسـرة هنـا الكســرة الطویلـة(الیاء)، ولـم أعثـر علـى مـا ذكــره 

فــي هــذا الموضــع فیمــا رجعــت إلیــه مــن  بــدال الســین مــن الــزايكــراع بخصــوص إ

وتـــذكیرها  ،اشـــتقاق الكلمـــة علـــىواقتصـــر حـــدیثهم  ولعلهـــا مـــن انفرداتـــه، ،مصـــادر

 َوَمــنْ  ُفْعلَــى، َجَعَلهَــا ِفــیَمنْ  اْلَحِدیــدِ  آلَــةِ  ِمــنْ : والُموَســىوتأنیثهــا، جــاء فــي اللســان: 

  )٢(.َوَسى َبابِ  ِمنْ  َفُهوَ  َحَلْقت َأي َأْوَسْیتُ  ِمنْ  َجَعَلَها

فهمـا أختـان كمـا ذكـر العالقة الصوتیة مسوغة إلبدال السین من الزاي والعكـس، و 

 بـین ممـا ا، ومخرجهـا جمیًعـ)٣(، وهما ومعهما الصاد أصوات أسلیة وصفیریةكراع

، والزاي صوت مجهور یناظر صـوت السـین، )٥(لثویة أو ،)٤(والثنایا اللسان طرف

السـین إال فـي أن الـزاي صـوت مجهـور نظیـره المهمـوس هـو فال فـرق بـین الـزاي و 

                                                 

  ٦٦٥المنتخب  )(١

  ٦/٢٢٣اللسان )(٢

  ٦٦، األصوات اللغویة ١/٥٨العین  )(٣

  ١/٦٠، سر صناعة اإلعراب ٤/٤٣٣، وینظر: الكتاب ٦٧٨المنتخب  )(٤

  ١٨٤علم االصوات د. بشر  )(٥



 
  
 

 
} ٨٧٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

واالسـتفال، والترقیـق ان في صـفات الرخـاوة، واالنفتـاح، ، كما أنهما یشترك)١(السین

 واإلصمات.

فهـو یسـمي  كـراع الـذي سـبق فیـه أقرانـه،ل الممیـز وتبین مما سبق الحـس الصـوتي

فــي  ألنــه ال كســرة أصــًال  كســرة الطویلــة؛ولعــل مــراده بهــا الالیــاء فــي ُمیــَزى كســرة، 

ـــى  )ســـى الحجـــاموُ م(  فـــي األصـــلوال  الُمبـــدل وهـــو الســـین، الصـــوتالمشـــتملة عل

، یقــول ابــن جنــي: ســوى الیــاءاألصــل المشــتمل علــى الــزاي وهــو الحــرف  )ُمیــَزى(

 والكســرة األلـف، بعـض فالفتحـة والضـمة، والكسـرة، الفتحـة، وهـي ثـالث، الحركـات

 الفتحـــة یســـمون النحـــویین متقـــدمو كـــان وقـــد الـــواو، بعـــض والضـــمة الیـــاء، بعـــض

 فــي كــانوا وقــد الصــغیرة، الــواو والضــمة الصــغیرة، الیــاء والكســرة الصــغیرة، األلــف

  )٢(.مستقیمة طریق على ذلك

 ، اختـار)٣(الجبـان: والِجْبزُ  والِجْبُس قال في باب اإلبدال: بین السین والزاي،  -ب

بــین اللئــیم  معناهــا ر مختلفــة فــيكــراع أن یكــون معنــى الكلمتــین الجبــان، والمصــاد

، ویبـدو أن الـزاي )٤(َخْیـرٍ  ِإلـى ُیِجیـبُ  َال  الَّـِذي الثَِّقیـلُ والبخیل والجبان والضـعیف، و 

 فَـالزَّاءُ  َصـِحیًحا َكـانَ  َفِإنْ  ،اللَِّئیمُ  اْلِجْبزُ : َقْومٌ  َوَقالَ : مبدلة من سین، قال ابن فارس

معنـــى اللئـــیم لغـــة أخـــرى هـــي الِجْفـــس ذكرتهـــا ، وفـــي الِجـــبس ب)٥( ِســـینٍ  ِمـــنْ  ُمْبَدَلـــةٌ 

ــا  :ویقــال" ،فــي بــاب اإلبــدال مــا ذكــره ومنــه أیضــا، )٦(بعــض المصــادر ــَس َهاِرًب َمَل

فكـــراع ذكـــر الكلمتـــین فـــي بـــاب اإلبـــدال مـــن كتـــاب المنتخـــب،  ،)٧("وَمَلـــَز إذا َولَّـــى

                                                 

  ٦٨األصوات اللغویة  )(١

  ١/٣٣سر صناعة اإلعراب )(٢

  ٦٥٨بالمنتخ )(٣

ـــاییس ، ٢٠٥ینظـــر: مجمـــل اللغـــة  )(٤ ، ٦/٣٤، اللســـان ٧/٢٨٠،٣٠١، المحكـــم ١/٥٠٢المق

٥/٣١٦  

  ١/٥٠٢المقاییس  )(٥

، وهــذا علــى اإلبــدال بــین ١/٢٣، اإلبــدال ألبــي الطیــب٤٧٤، الجمهــرة٦/٥٧العــین  ینظــر: )(٦

  الباء والفاء، وال مانع فهما شفویان

  ٦٥٩المنتخب )(٧



 
  
 

 
} ٨٧٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

تـراب  ، وهـو مـروي عـن أبـي زیـد وأبـي)١(المصادر تذكر أن الَمْلز لغة في الَمْلسو 

  )٢(في معنى الخروج واالنفالت.

  

  :واألسلیة : بین األصوات الذلقیةتاسعا

، )٣( "َأَزْرُت المـرأة إذا نكحتهـا، ویقـال بـالراء: َأَرْرتهـا"ومـن ذلـك،  ،الراء والـزايبین 

ـــراء بمعنـــى نكحـــتُ  وأررتُ  فالفعـــل أزرتُ  ـــالزاي وال ـــراء فـــي  ب المـــرأة عنـــد كـــراع، وال

 ِشــدَّةُ  اَألزَّ  َألنَّ  االْشــِتقاِق؛ فـي َصــِحیحةُ  لــزاي أیضـابعـض المصــادر أعلـى، ولغــة ا

، ولــم تعــز لغــة منهمــا إلــى قبیلــة بعینهــا، وقــد أورد أبــو الطیــب اللغــوي )٤( الَحرَكــةِ 

وأزغلتــه إذا زّقتْــُه  ،ا لهــذا اإلبــدال بــین الــراء والــزاي فــي أْرَغلــت القطــاة فرخهــانظیــرً 

  قول ابن أحمر: يوأنشد على لغة الزا

  في حْلِقه ُزْغلة     لم ُتْخِطِئ الِجید ولم َتْشَفِتر  لتْ فأْزغ

  )٥(.في حلقه ِرْغَلةثم قال: ویروى: فأرغلت 

ونسـب إبـدال الـزاي مـن الـراء لقبیلـة باهلـة  ،إلـى روایـة الـزاي أحد الباحثین  واستند

ــذلك صــوتیً  ــه:التــي ینتمــي إلیهــا ابــن أحمــر، وعلــل ل  الــراء متوســط مجهــور، ا بقول

خو مجهور، وهما متقاربان في المخرج، وٕابدال باهلة الراء بالزاي وٕایثارها والزاي ر 

وهـو یبقـى مجـرد ، )٦(النطق به؛ ألنهـا قریبـة مـن الحضـر تفضـل األصـوات الرخـوة

  ا بالراء.روي أیضً  قد استنتاج، فالبیت

                                                 

  ٢/٨٢٧ینظر: الجمهرة  )(١

  ١٣/١٥١ینظر: التهذیب )(٢

  ١١٧المجرد  )(٣

   ١٥/١٤، تاج العروس ٥/٣٠٨، اللسان٩/٧٠المحكم  )(٤

وما بعدها، والبیت البن أحمر وهو من مجـزوء البسـیط، یـذكر  ٢/٣٢اإلبدال ألبي الطیب  )(٥

ـــــرق. ینظـــــر: إصـــــالح  ـــــى: تتف القطـــــاة وفرخهـــــا وأنهـــــا ســـــقته ممـــــا شـــــربت، وتشـــــفتر بمعن

  ١١/٣٠٥، اللسان٢/٧٠١، الصحاح٢٨٦المنطق

  وما بعدها ٢٣٨ینظر: اإلبدال في اللهجات )(٦



 
  
 

 
} ٨٧٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، )١("ومـا ُیْعـور لـه شـيء إال أخـذه، ویقـال ُیْعـوز بـالزاي وهـو الصـواب" ،ومن ذلـك 

، راع أن ُیعور وُیْعوز بالراء والزاي بمعنى یأخذ، وهي بالزاي عنده الصـوابیرى ك

 ااألصـــمعي، وذكـــر أبـــو حـــاتم أنهـــ اعـــن أبـــي زیـــد، وأنكرهـــ رویـــةموالكلمـــة بـــالزاي 

وفــــي بعــــض المصــــادر أن الكلمــــة بــــالزاي عنــــد ، )٢(بــــالزاي مســــموعة عــــن العــــرب

 ،)٣(فقـه الخـارزنجياألصمعي تصحیف، أو من قول العامة وهـي عنـده بـالراء، ووا

والكلمـة بـالراء موجـودة ، )٥( أبو زید ُیْعوز بالزاي إلـى الكالبیـین اوعز ، )٤(وابن جني

، ففـي بعـض المصـادر: َوَمـا ، ومعناها ومعنى الكلمة بـالزاي واحـدالعرب كالمفي 

 ِبـِه، َذَهـبَ  ِإالَّ  شـيءٌ  ِلفُـَالنٍ  ُیْعـِوزُ  َما: َوُیَقالُ  ،)٦( ُیْعِوُر َلُه َشْيء ِإالَّ َأخذه َأي یْظهر

  )٧(.ُیْشِرفُ  َوَما َلهُ  ُیوِهفُ  َما: َكَقْوِلكَ 

وهـو ثقـة كمـا أن أبـا حـاتم  ،بیـین وهـو ثقـةوالكلمة  بالزاي عزاهـا أبوزیـد إلـى الكال 

  فال ینبغي لمنكر إنكارها. ،أیضا سمعها عن العرب

ســین والصــاد والــراء ومعهــا النــون والــالم ســماها األقــدمون ذلقیــة، والــزاي ومعهــا ال

ــــراء صــــوت لثــــوي مكــــرر  ،)٨(أســــلیة ــــزاي صــــوت لثــــوي احتكــــاكي مجهــــور، وال وال

واالنفتـــاح واالســـتفال، وعلـــى كـــل فاحتمـــال  ، فهمـــا یشـــتركان فـــي الجهـــر)٩(مجهـــور

القول باختالف  اللهجات أمر قـائم، فكـراع عنـدما ذكـر الصـورة الثانیـة للكلمـة فـي 

  ؤكد أنه یرى ذلك من اختالف اللهجات.المثالین السابقین یقول: ویقال كذا، بما ی

  

                                                 

   ١٦٧المجرد )(١

     ١٥/٢٥٢، تاج العروس٣٨٥/ ٥اللسان  ،١١٠ ،٣/٦٤ینظر:  التهذیب )(٢

 جينالخــــارز  البشــــتي محمــــد بــــن أحمــــد، والخــــارزنجي هــــو ١١٦، ٣/١١٠ینظـــر: التهــــذیب )(٣

  ١/١٤٢، إنباه الرواة١/٤٦١باءهـ له كتاب: تكملة العین. ینظر: معجم األد٣٨٤ت

  ٣/٣١١الخصائص )(٤

  ٢/١١٦ المحیط )(٥

  ١٣/١٦٢، تاج العروس٤/٦١٧، اللسان٢/٣٤٤المحكم )(٦

  ٣٨٥/ ٥اللسان  )(٧

  ٥٤، األصوات اللغویة١/٥٨ینظر: العین )(٨

  ١٦٦، ١٥٣ینظر: علم اللغة العام القسم الثاني األصوات  )(٩



 
  
 

 
} ٨٧٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  ا: بین األصوات النطعیةعاشر 

، )١( "أبــدلت الــدال طــاء ،ویقــال: أبعــط وأبعــد"ومــن ذلــك،  ،إبــدال الطــاء مــن الــدال

فـــي  نـــص كـــراع علـــى إبـــدال الطـــاء مـــن الـــدال فـــي أبعـــَط وأبعـــَد، وهـــو رأي الفـــراء

 أعرابـي َوقَـالَ ، )٣(ياللغـو وأبـو الطیـب  ،والزجـاجي ،، وذكره ابن السكیت)٢(الكلمتین

، وهنــا قــد ُأبــدلت الــدال إلــى نظیرهــا )٤( دارك أبعــد مــا یریــد طــارك أبعــط مــا: لرجــل

المطبق وهـو الطـاء، وهـو نهـج بـدوي علـى حـّد قـولهم  فـي أفلتنـي: أفلطنـي؛ رغبـة 

  منهم في نطق األصوات األوضح في السمع.

  

  : بین األصوات النطعیة واألسلیة:حادي عشر

ـــزايبـــین  -ا  ـــدال وال وهـــي لغـــة طـــيء،  ،هـــو بإدائـــه أي بحذائـــه" ومـــن ذلـــك، ،ال

فـــإداء الشـــيء وٕازاؤه بمعنـــى حذائـــه عنـــد كـــراع، ، )٥( "بإزائـــه بـــالزاي :وغیـــرهم یقـــول

  والكلمة بالدال طائیة، وبالزاي لغة عند 

ـــدال والـــزاي فـــي الكلمتـــین ،)٦(غیـــرهم ـــدال  ،)٧(وأورد أبـــو الطیـــب اإلبـــدال بـــین ال وال

، وهي أسنانیة لثویة )٨(الثنایا وأصول اللسان طرف بین وِممَّاأ لخلیل،نطعیة عند ا

 طـرف بـین ممـا أو، )١٠(سلیة والصفیریةاأل، والزاي من األصوات )٩(عند المحدثین

ـــا اللســـان ـــة)١١(والثنای ـــزاي صـــوت مجهور )١(، أو لثوی ـــدال صـــوت ، وال احتكـــاكي، وال

                                                 

    ٥١المجرد )(١

  ٧/٢٢٦للسان، ا٢/١١٢التهذیب )(٢

  ١/٣٧٤، اإلبدال ألبي الطیب٤٣، اإلبدال والمعاقبة والنظائر ١١٩اإلبدال البن السكیت )(٣

  ١/٢٧١، المقاییس ٣/٦١٨ ،٢/٩٩غریب الحدیث للخطابي )(٤

  ٩١المجرد )(٥

  ٣٧/٥٧، تاج العروس١٤/٢٦،  اللسان ٩/٤٤٩المحكم  )(٦

  ١/٣٦٦اإلبدال )(٧

  ٦٧٩، المنتخب٤/٤٣٣، الكتاب١/٥٨ینظر: العین )(٨

  ٥٣، ٥١، األصوات اللغویة١٨٣علم األصوات د. بشر )(٩

  ٦٦، األصوات اللغویة ١/٥٨العین  )(١٠

  ١/٦٠، سر صناعة اإلعراب ٤/٤٣٣، وینظر: الكتاب ٦٧٨المنتخب  )(١١



 
  
 

 
} ٨٧٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ر واالنفتــاح واالســتفال ، فهمــا یشــتركان فــي صــفات الجهــ)٢(مجهــور شــدید انفجــاري

فــي بعــض الصــفات ســاغ اإلبــدال بینهمــا، وال مــانع مــن  فالشــتراكهما واإلصــمات؛

  فقد عزیت الكلمة بالدال إلى طيء. ،القول باللهجات

ا ذكـره ومـ ،)٣( "أَخـتَّ اهللا حظـه وأخسَّـه بمعنـى"  ومـن ذلـك ،السین والتاء بین -ب

 ، وأشــار)٤(والخســیس واحــدت كمــا ورد أن الختیــ، كــراع ورد فــي  بعــض المصــادر

بمعنـــى  فـــي أخـــّت وأخـــّس ب إلـــى اإلبـــدال بـــین التـــاء والســـین أبـــو الطیـــو  الزجـــاجي

، وقــد تــاءأبــدلت منــه الي مــن أقــوال العلمــاء أن الســین أصــل والــذي یبــدو لــ ،)٥(قلّــل

 :َیقُـولُ  َمـنْ  ُلَغـةِ  ِفـي َوَهـَذا ،َأَخسَّـهُ  َأيْ  َحظَّـُه، اللَّـهُ  َوَأَخـتَّ أنـه یقـال:  ابـن فـارس ذكر

، وهـي معـزوة إلـى أهـل ، وتعرف هذه الظاهرة بـالوتم)٦(ِبالنَّاسِ  ُیِریدُ  ِبالنَّاِت، َمَرْرتُ 

، وعزاهـــا ابـــن خالویـــه نقـــال عـــن أبـــي عمـــرو إلـــى قضـــاعة، وعلیهـــا قـــراءة )٧(الـــیمن

، وعزاهـــــا األزهـــــري إلـــــى )٨(MS  R   Q  PL النــــات) فـــــي (النـــــاس) مـــــن قولــــه تعـــــالى(

  للغة أنشد أبوزید لعلباء بن أرقم:، وعلى هذه ا)٩(حمیر

  یا قّبح اهللا بني السَّعالت            عمرو بن یربوع شرار النات

  لیسوا بأعفاء وال أكیات

                                                                                                                     

  ١٨٤علم االصوات د. بشر  )(١

  ١٥٣، ١٢٩ینظر: علم اللغة العام القسم الثاني األصوات  )(٢

  ٨٤المجرد )(٣

  ١/٣١٣األفعال البن القطاع  ،٦/٢٩٨ینظر: التهذیب  )(٤

  ١/١١٨، اإلبدال ألبي الطیب٥٥ینظر: اإلبدال والمعاقبة والنظائر  )(٥

  ٢/١٥٨مقاییس اللغة  )(٦

  ١/١٧٦المزهر )(٧

وهـي اآلیـة األولـى مـن سـورة  ،، وقد ذكـرت القـراءة دون نسـبتها ألحـد١٨٤شواذ ابن خالویه )(٨

  الناس

  ١٣/٧٤التهذیب  )(٩



 
  
 

 
} ٨٨٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ء مـن السـین؛ ألن فـي قل عن أبي الحسن أنه من قبیح البدل، وٕانمـا أبـدل التـاثم نَ 

ووصـــف  ،)١(فاســـتثقله، فأبـــدل منهـــا التـــاء وهـــو مـــن قبـــیح الضـــرورةالســـین صـــفیًرا 

 الهمــس فــي إیاهــا لموافقتهــا تــاء السـین أبــدلت، وقــد )٢(الرضـي هــذا اإلبــدال بالنــادر

ا فــي أســلیة والتــاء نطعیــة، واشــتراكهما أیًضــ، فالســین )٣( المخــارج وتجــاور والزیــادة

السـین إلـى التـاء هـو تحــول  ، وتحـول)٤(طـرف اللسـان ربمـا كـان سـببا لهـذا التبــادل

یــل إلیــه القبائــل البادیــة التــي عزیــت إلیهــا رخــو إلــى صــوت شــدید، تم مــن صــوت

فـــي  یتمـــاثالنالظـــاهرة، والســـین والتـــاء باإلضـــافة التفاقهمـــا فـــي الهمـــس، یكـــادان 

ا محكًمــ ولــم یبــق إال أن یلتقــي طــرف اللســان بأصــول الثنایــا العلیــا التقــاءً  ،المخــرج

  )٥(.اء، أو التقاء غیر محكم مع  السینیعقبه انفصال مفاجئ مع الت

ــــت العالقــــة ســــانحة إلبــــدال التــــاء مــــن الســــین، فالداعــــي لعــــّد ذلــــك مــــن وٕاذا كا ن

، ولغـة السـین ینطق بهـا قبائـل متعـددة ولغة التاءالضرورة، أو من اإلبدال النادر، 

  هي لغة أغلب العرب.

  : بین األصوات النطعیة واللثویةثاني عشر

ذا انتفخ بطنه ویقال: اْطرورى الرجل اْطریراء إ" ومن ذلك، الطاء والظاءبین   -ا

للفعـل  لغتـین، یشـیر كـراع هنـا إلـى )٦( "واتََّخَم، وقد قـالوا اْظـَرورى بالظـاء المعجمـة

إحداهما بالطاء واألخـرى بالظـاء، بمعنـى انـتفخ بطنـه واتََّخـَم دون بیـان  )اطرورى(

الــذي لــم یعرفهــا ، وشــمر )٧(عمــروصــل، والكلمــة بالظــاء مرویــة عــن أبــي ألیهمــا أ

ـــْیبانيُّ  وَرواهُ ، )١(لفعـــللغتـــي اابـــن الســـكیت ، وروى )٨(بالطـــاء  ،بالطـــاء اْطـــَرْوَرى الش�

                                                 

وما بعدها، والشعر من الرجز، وعلباء بن أرقم الیشـكري شـاعر جـاهلي، كـان  ٣٤٤النوادر )(١

  ٣٠٤معاصًرا للنعمان بن المنذر. ینظر: معجم الشعراء للمرزباني

  ٣/٢٢١ینظر: شرح شافیة ابن الحاجب )(٢

  ١/١٦٥سر صناعة اإلعراب )(٣

  ١٨٢ینظر: اللهجات العربیة نشأة وتطوًرا  )(٤

  ٧٦ر: في اللهجات العربیة ینظ )(٥

    ١٥٥المجرد  )(٦

  ١٥/٧، اللسان٢/٤٨٨ینظر: الغریب المصنف )(٧

  ١٥/٧، اللسان١٤/١٤ینظر: تهذیب اللغة )(٨



 
  
 

 
} ٨٨١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ــْیباِنيُّ   َوقــدیقــول ابــن ســیده: ، )٢(الــذي رواهــا بالظــاء، منــه َأْوثَــقُ  زیــدٍ  وَأُبــو ،ِثَقــةٌ  والشَّ

 مـن جَماَعـة َوَسـَألت ،َحَكـاهُ  ِفیَمـا زیـد َأَبـا فوافُقوا الحِجاز ُفضحاء بعَض  َعنهُ  سأْلت

  )٣(.َیْعِرفوها َفلم الظَّاء َعن ینالِكَالِبیِّ 

الكلمـــة بالظـــاء عـــن أهـــل الحجـــاز، وبالطـــاء عنـــد الكالبیـــین الـــذین لـــم یعرفـــوا فـــي ف

  الكلمة الظاء.

 ِممَّـاهما یشتركان في طرف اللسـان، فف ،قریبة والعالقة الصوتیة بین الطاء والظاء

 وأطــراف اللســان طــرف بـین وممــا، والتــاء والــدال الطـاء مخــرج الثنایــا وأصــول هبینـ

، فبـین المخـرجین حـروف الصـفیر فقـط الصـاد )٤(والثـاء والـذال الظـاء مخرج الثنایا

، )٥(أســـنانیة لثویـــة والـــزاي والســـین، والظـــاء لثویـــة، أو ممـــا بـــین األســـنان، والطـــاء

والطاء مجهـورة عنـد القـدامى مهموسـة عنـد المحـدثین، ویشـتركان  ،والظاء مجهورة

التفخیم، والطاء شدیدة والظاء رخـوة، فأهـل الحجـاز وهـم في اإلطباق واالستعالء و 

أهـــل حضـــر ناســـبتهم الظـــاء الرخـــوة، والكالبیـــون وهـــم أهـــل بـــدواة ناســـبتهم الطـــاء 

نهم متــأثر بالحجـاز فــي ، والكالبیــون جـزء مـالشـدیدة فهـم ال یعرفــون الكلمـة بالظـاء

مـــن  ین ســـكنوا فـــي جهـــات المدینـــة المنـــورة، وجـــزء آخـــرذ، وهـــم الـــبعـــض الظـــواهر

  ، ولعل الجزء األخیر منهم هم من نطقوا بالطاء في اطرورى.)٦(البدو

تَـه" ومن ذلك ،الدال والذال بین  -ب   بالـذال والـدال: إذا َسـرََّحَها  وَذرَّى الرُجُل ِلمَّ

بمعـن َمشَّـَط  رَّىودَ  َذرَّى، یشیر كراع إلى اإلبدال بـین الـدال والـذال فـي )٧("بالُمْشط

، وقـد اقـدحر ومن ذلـك ،)٩(والدال أعلى ،مصادر اللغتان جائزتان، وفي ال)٨(وسّرحَ 

                                                                                                                     

  ٦٤الكنز اللغوي )(١

  ١/٤٨٠، المخصص١٠/٣٧ینظر:  المحكم )(٢

  ١/٤٨٠المخصص )(٣

  ٦٧٩، المنتخب٤/٤٣٣ینظر: الكتاب )(٤

  ١٨٣علم األصوات د. بشر ،٤٩ینظر: األصوات اللغویة  )(٥

  ١/٢٥٥ینظر: اللهجات العربیة في التراث  )(٦

  ٢٠٥ المنجد )(٧

   ٣٨/٩٢، تاج العروس ٢٨٣/ ١٤اللسان  )(٨

  ٣٨/٩٢، تاج العروس ٢٨٣/ ١٤، للسان ١٠/١١١المحكم )(٩



 
  
 

 
} ٨٨٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، والصـورتان مرویتـان عـن الفـراء )١(الرجل واقـذحر بالـدال والـذال إذا تهیـأ للغضـب

، )٤( والذال هي األجود عند ابن السـكیت، )٣(، ووردتا عن أبي عبید)٢(بمعنى واحد

 فــزعم الشَّـْوك، ذو )٦(الُقْنفُـذ فأمــا"ومـن ذلـك، ، )٥( وأوردهمـا أبـو الطیـب بمعنــى تهیـأ

القنُفــذ  ، وهنــا یــروى كــراع عــن قطــرب)٧("لغتــان والــّدال بالــذالِ  فیــهِ  یقــال أنــه ُقْطــُربٌ 

 أنـه  سـیده ابـن وحكـى، )٨(بالذال والدال، وأورد أبو الطیب في الكلمـة الـدال والـذال

 وهو ةالمعجم بالظاء قنفظ والمطالع المشارق صاحب وحكى ،والذال بالدال: لایق

 ال وقُــــنَفظ وقُــــنُفظ المعجمــــة، بالــــذال ُقنفُـــذ: والصــــواب ،ُقْنفُــــد :ویقولــــون ،)٩( غریـــب

، وال ینبغـي رفـض لغـة وردت عـن الثقـات أمثـال قطـرب، وقـد رواهـا كـراع )١٠(غیـر

  عنه.

أن مرجـع اإلبـدال  األمثلـةوواضح من كالم كراع، وكذا في المصادر التي أوردت 

المتقدمة هـو اخـتالف اللهجـات، وٕان لـم تعـز أیـة لغـة  بین الدال والذال في األمثلة

                                                 

  ١٨٢المجرد )(١

  ٥/١٩٨ التهذیب )(٢

    ٢/٧٨٨ الصحاح )(٣

    ٥٤ الكنز اللغوي )(٤

  ١/٣٥٨اإلبدال  )(٥

، ٨١جاء في بعض المصادر أن القنُفذ بضم الفاء وفتحهـا لغتـان. ینظـر: إصـالح المنطـق )(٦

، تحریـر ألفـاظ ٨/٥٥٨٧، شـمس العلـوم٢/٥٦٩، الصـحاح٥١١المنتخب من كـالم العـرب

  ٣/٥٠٥، اللسان٤٦٤، المطلع١٦٦التنبیه

  ٩/٧٥، تاج العروس٣/٣٦٩، اللسان٦/٦٢٩، المحكم٧٨المنجد )(٧

  ١/٣٥٧اإلبدال )(٨

 قنفـذ بـن زیـد بـن َوُمَحّمـدمـا نصـه " ١٩٩/ ٢، وفي المشـارق٤٦٤المطلع على ألفاظ المقنع )(٩

ــاء اْلقَــاف ِبَضــم ــال بَهــا اْلُمَســّمى اْلَبِهیَمــة اْســم َوأمــا ،ُمْعجَمــة وذال َواْلَف ــا َفُیَق ــْتح ِفیَه ــاء ِبَف  اْلَف

 ْبنُ  وُمَحمَّدُ ما نصه " ٥/٤٢٤"، وفي مطالع األنوار وبالوجهین َأْیضا الذَّال َمَكان وبالضاد

 بدًال  وبالظاء الفاء بفتح فیه فیقال الحیوان في وأما ،الفاء وضم معجمة بذال ُقْنُفٍذ، بنِ  َزْیدٍ 

"  وربما اطلع صاحب المطلع رحمه اهللا على نسخ من مشارق األنوار ومطالع .الذال من

  األنوار غیر التي وصلت إلینا.

  ٤٣٠تصحیح التصحیف  )(١٠



 
  
 

 
} ٨٨٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

منها، ومع ذلك فالعالقة بین الدال والذال قریبة، فهما یشتركان في طرف اللسان، 

ـــاف  اللســـان طـــرف بـــین وممـــا ،والتـــاء والـــدال الطـــاء مخـــرج الثنایـــا وأصـــول هبینـــ ِممَّ

أو مما بـین األسـنان،  والثاء أسنانیة،  ،)١(والثاء والذال الظاء مخرج الثنایا وأطراف

ــــة ــــدال أســــنانیة لثوی ــــاح )٢(وال ــــذال فــــي صــــفات الجهــــر واالنفت ــــدال وال ، وتشــــترك ال

  ة والذال رخوة.دواالستفال والترقیق واإلصمات، والدال شدی

ــین  -ج ــاء ب ــاء والث وفــي المجــرد، ، )٣( "لغتــان ،والتـُّـوثُ  والتـُّـوُت،"ومــن ذلــك  ،الت

، فهـو )٤("ء معجمـة بـثالث، لغـة ردیئـة ضـعیفةویقال: هو التوت بالتاء والتوث بثا"

لغـة ردیئـة  بالثـاء في نص ذكر أن التوت والتوث لغتان، وفـي الثـاني جعـل التـوث

مـن تسـمیة العامـة  وهـو، )٦(، ورفـض ابـن السـكیت التـوث)٥(ضعیفة، وهو الفرصاد

 الثََّمَرة، َذالهَ  التُّوتَ  :َیُقوُلونَ  الشَّام أهل: قوله ، وروي عن أبي زید)٧( دریدعند ابن 

ــة َكــَالم علــى التَّــوثَ : َتقــول َواْلعــرب اْلَعامَّ
 ،، وعنــد األزهــري التــوث بالثــاء فارســي)٨( 

 اْلِفْرَصــادَ  َشــَجَرَتهُ  ُیَســمُّونَ  َأنَُّهــمْ  اْلَبْصــَرةِ  َأْهــلِ  َبْعــضِ  َوَعــنْ ، )٩(والعــرب تقــول: التــوت

 فارســــيٌّ  هــــوَ : وقیــــلَ  ،صــــحیحٌ  يُّ عربــــ بتــــاءیِن، والتُّــــوتُ ، )١٠(ِبالثَّــــاءِ  التــــوث َوَحْمَلــــهُ 

، )١١(أبنیَتهـا ببعضِ  وألحقتهُ  بالتَّاِء، فجعلتهُ  العرُب، فأعربتهُ  التُّوُث، وأصلهُ  ،معربٌ 

 َكَمـا ِبَنـاُؤه یَتَغیَّـر لـم ِألَنَّـهُ  ؛َلـهُ  معنـى َال  أبنیتهـا ِبَبْعض وألحقته :َقْوله :بري اْبن َقالَ 

 أسـمع لـم حنیَفـة َأُبـو َوقَـالَ ، تَـاء ثائـه مـن أبـدل نََّمـاَوإِ  ،العجمیـة َحـال ِفـي َعَلْیـهِ  َكانَ 

                                                 

  ٦٧٩، المنتخب٤/٤٣٣ینظر: ینظر: الكتاب )(١

  ١٨٣علم األصوات د. بشر )(٢

  ٥٤٢المنتخب )(٣

  ٣٥١المجرد )(٤

  ٤/٤٦٩تاج العروس .ِباْلَكْسرِ  ،الِفْرصادُ  بالعربّیة اسَمهالتوت:  )(٥

، ٣/٢٧٥، المخصــــــــص١/٢٤٥، الصــــــــحاح١٤/٢٥٣، التهــــــــذیب٢٢٠إصــــــــالح المنطــــــــق )(٦

  ٧٨المصباح

  ١٤/٢٥٣ب، التهذی٢/١٠١٥الجمهرة )(٧

  ١٤/٢٥٣التهذیب )(٨

  ١/٧٨، المصباح١٤/٢٢٠ینظر: التهذیب )(٩

  ٧٨، المصباح٦٣المغرب في ترتیب المعرب )(١٠

  ٣١٥ینظر: التلخیص في معرفة أسماء األشیاء )(١١



 
  
 

 
} ٨٨٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 والتــوت ِباْلَفاِرِســیَّةِ  التّــوث :َوقیــل، )١( ءلثــابا ُهــوَ  َوإِنََّمــا ِبالتَّــاءِ  الّشــْعر ِفــي َیُقولــه اأحــدً 

ثــــاء مــــن عــــّد الحریــــرى التــــوث بال، و )٣(وهــــو محكــــي عــــن األصــــمعي ،)٢(ِباْلَعَرِبیَّــــةِ 

، )٥(التــوت، وحكــى ابــن فــارس أن التــوث لغــة فــي )٤(ءالتصــحیف وهــو التــوت بالتــا

، وال یوجــد مـا یمنــع القـول بإبــدال )٦(الُمثَّنـاةِ  ِفـي ُلَغــةٌ  هـانأَ  والّصــحیحیقـول الزبیـدي: 

ـافهما یشتركان في طرف اللسـان، ف بین الثاء والتاء  مخـرج الثنایـا وأصـول هبینـ ِممَّ

 والــذال الظـاء مخـرج الثنایــا وأطـراف اللسـان طــرف بـین وممـا ،والتــاء والـدال الطـاء

وهمـــا یشـــتركان فـــي ، )٨(أســـنانیة لثویـــة، والثـــاء لثویـــة، أو أســـنانیة، والتـــاء )٧(والثـــاء

صـــفات الهمـــس واالنفتـــاح واالســـتفال والترقیـــق واإلصـــمات، والتـــاء شـــدیدة، والثـــاء 

  رخوة.

عربیتــان، فقــد نقــل مصــادر أن الكلمتــین بالتــاء والثــاء والــذي یتبــین مــن حــدیث ال 

عـن أبـي حـاتم عـن األصـمعي،  وزید عن شیخ له من البصریین لم یذكر اسـمه،أب

  أنه أنشد الخلیل قول السموأل:

  ینفع الطیب القلیل من الرزق     وال ینفع الكثیر الخبیت

  ولكل من رزقه ما قضى اهللا    ولو حك أنفه المستمیت

ون مـن الثـاء تـاء، فقال لي: ما الخبیت، فقلت: أراد الخبیث، وهذه لغة للیهـود یبـدل

  )٩(.قال: فلَم لم یقل: الكثیر، فلم  یكن عندي فیه شيء
                                                 

  ٢/١٨، اللسان٥٨في التعریب والمعرب )(١

  ٣/٢٧٥المخصص )(٢

حـاورة التـي دارت بـین الخلیـل ، وهي حكایة ینقضها ما یأتي بعد قلیـل مـن الم٢/١٨اللسان )(٣

  واألصمعي، والتي رواها أبو زید وغیره

  وما بعدها ٧٨درة الغواص )(٤

  ، في المجمل والمقاییس ال ذكر للتوث بالثاء إطالقا١٦٦ینظر: القاموس )(٥

  وما بعدها ٥/١٧٩تاج العروس  )(٦

  ٦٧٩، المنتخب٤/٤٣٣ینظر: ینظر: الكتاب )(٧

  ١٨٣، علم األصوات د. بشر٤٩ینظر: األصوات اللغویة )(٨

، وبیتــا الســموأل مــن الرمــل وهمــا فــي ١/٢٩٨ومــا بعــدها، المخصــص ٣٤٦ینظــر: النــوادر  )(٩

  بروایة:  ٨٦األصمعیات ص

  )الَخِتیتُ  الضعیفُ  ُیحَرمُ  َوَال .. .قِ  الِرْز  ِمنَ  فضال الَقويُّ  ُیعطي لیَس (                  



 
  
 

 
} ٨٨٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

لغــة  خلیــل واألصــمعي أن التــاء فــي الخبیــتفواضــح مــن الحــوار الــذي دار بــین ال

اء في بعض األلفاظ، تاء ثللیهود، والثاء هي األصل، وواضح أن الیهود یبدلون ال

، حیــث أبـــدل )١(وهــو یهــودي بــدلیل البیتــین الســـابقین للســموأل جمیعهــاولــیس فــي 

، وخصـص السـیرافي إبـدال التـاء )الكثیـر، ولـم یبـدلها فـي ()الخبیـت(اء تـاء فـي الث

 –مـــن الثـــاء فـــي الخبیـــت ببنـــي قریظـــة والنضـــیر، وجعـــل مـــن ذلـــك قـــول الیهـــودي 

وهو في اللسـان الیهـودي الخیبـري، كمـا  ،)٢(السموأل في البیتین السابقین  -یقصد

مــا ورد  - ، وهــذا النــوع مــن اإلبــدال)٣(ء مــن الثــاء لغــة خیبــرأن فیــه أن إبــدال التــا

ل مـن الصـوت الرخـو وهـو تحـوُّ  -منه عن كراع، وما جاء عن غیره في المصادر

وقـد ذكـر أحـد البـاحثین أن خیبـر أقـرب إلـى  الثاء إلى الصـوت الشـدید وهـو التـاء،

وأل قد قلّـد الحضر الذین یناسبهم صوت الثاء؛ ألنه رخو؛ لذا رّجح أن یكون السم

إلبــدال و ، )٤(األصــوات الشــدیدة كتمــیم وغیرهــاهــذه الظــاهرة  القبائــل التــي تــؤثر  فــي

تنـا، فــنحن نقـول فــي الكثیـر: الكتیــر، وفـي ثالثــة: اصـدى فــي عامیالتـاء مـن الثــاء 

  تالتة، وفي ثلث: تلت.

  اللثویة والشفویة بین األصواتعشر:  ثالث

الفُـوُم  :ویقـال ،وكـذلك الفُـومُ  ،ُبـرُّ الِحْنَطـةُ وال" ومـن ذلـك ،إبدال الفـاء مـن الثـاء -ا

نـص كـراع هنـا علـى إبـدال الثـاء فـاء  ،)٥( "وهـي أختهـا ،هو الثـُّوُم أبـدلت الثـاء فـاء

وهـــذا علـــى القـــول بـــأن الفـــوم هـــو ، فـــي أكثـــر مـــن موضـــع الفـــومو  ي الثـــومفـــي لفظـــ

» َوُثوِمَهـا«سـعودوقـد قـرأ عبـداهللا بـن م ،)١(الثـوموأورد أبو الطیب أن الفوم  ،)٦(الثوم

                                                                                                                     

  )المستمیت َأنفه حك َوإِن.. .هـ الل قضى َما ِرزقهِ  ِمنْ  لُكلٍّ  بلْ (                   

  ١/١١٩ینظر: الشعر والشعراء )(١

  ١/٢٩٨المخصص )(٢

  ٢/٢٨اللسان  )(٣

  وما بعدها ٢٢٥ینظر: اإلبدال في اللهجات )(٤

:  ٢٩٨فـــي بـــاب اإلبـــدال: ذكـــر أنهمـــا واحـــد،  وفـــي المنجـــد  ٦٥٩وفـــي  ،٣٨٠المنتخـــب  )(٥

  یًضا: الثُّوم، ُأْبِدَلِت الثاُء فاءً والُفوم: الِحْنطة.والُفوم أ

ال خــالف عنــد أهــل اللغــة أن الُفــوم الحنطــة، وســائر الحبــوب التــي تخبــز أنــه  ذكــر الزجــاج )(٦

  ٢/٥٨٣التفسیر البسیط  ،١/١٤٣.  ینظر: معاني القرآن وٕاعرایه یلحقها اسم الفوم



 
  
 

 
} ٨٨٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ه مـن العـدس َواْلَبَصـِل ألنه مع ما یشـاكل ؛، فكأّنه أشبُه المعنیین بالصواب)٢(بالثاء

، فالعالقـة الصـوتیة مسـوغة لإلبـدال )٤(والفاء والثاء قریبـان فـي المخـرج ،)٣( وِشْبهه

تخرج من  والفاء  ،تخرج مما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا العلیا بینهما، فالثاء

ویشــــتركان فــــي صــــفات الهمــــس  ،)٥(اطن الشــــفة الســــفلى وأطــــراف الثنایــــا العلیــــابــــ

كثیـرة،  فـي ألفـاظوالعـرب تبـدل الفـاء بالثـاء  ،والترقیـق والرخاوة واالستفال واالنفتـاح

، )٦(المغـاثیر :سـّمى المغـافیرمـن ْبنـي أسـد یُ  مع كثیـرأنه ُسـمنها الثوم والفوم، كما 

الفـوم هـو الحنطـة وهـو الصـواب  أن اعتبـارورفض ابـن جنـي  القـول بالبـدل علـى 

، ولكنه في المحتسب ذكـر أن الفـوم والثـوم واحـد، وذكـر أن الفـاء بـدل فـي )٧(عنده

لقـولهم: أجـداث، ولـم یقولـوا: أجـداف، وٕالـى كثـرة   جدف لسعة التصرف في جـدث

 وهــذا معنــاه أن الفــاء عنــده أصــل، ولیســت )٨(ویقــال: الفــوم: الحنطــة، ،ثُــمَّ وقلــة ُفــمَّ 

   )٩(.بمبدلة من الثاء

وذكـر اإلبـدال  ،)١٠(الثـَّاءِ  ِمـنَ  اْلفَـاءَ  اْلَعـَربِ  ِإْبـَدالِ ب اْلَقـْولَ  اْختَـاَرا َقدِ  َواْلَفرَّاءُ  اْلِكَساِئيُّ و 

ل ، ورجــح أحــد البــاحثین أن الثــاء أصــ)١١(الزجــاجيابــن الســكیت و والثــوم فــي الفــوم 

                                                                                                                     

  ١/١٨٧اإلبدال ألبي الطیب )(١

، وقراءة الثاء هي أیضا قراءة ابن مسعود ٦١ة البقرة من اآلیةالقراءة المتواترة" وفومها" سور  )(٢

  ١/٧١،  زاد المسیر١/٨٨وأبي وابن عباس، ینظر:. المحتسب

  ١/٤١معاني القرآن للفراء  )(٣

  ١/٥٧تح شاكر، تفسیر السمرقندي  ٢/١٣٠تفسیر الطبري  )(٤

  ٦٧٨المنتخب  ،١/٦١، وسر الصناعة ٤/٤٣٣) ینظر: الكتاب ٥(

، تفســـیر ٥١، وینظـــر: غریـــب القـــرآن البـــن قتیبـــة تحقیـــق صـــقر١/٤١القـــرآن للفـــراءمعـــاني  )(٦

  ٣٦٧تحقیق شاكر، غریب القرآن للسجستاني  ٢/١٣٠الطبري 

، ١/١٥٣، تفســــیر ابــــن عطیــــة١٠/٥٤٦، المحكــــم١/٢٦٢ینظــــر: ســــر صــــناعة اإلعــــراب  )(٧

  ٣٣/٢٢٢، تاج العروس ١٢/٤٦٠اللسان

  ١/٨٨ینظر:المحتسب  )(٨

  ٢/٤٦٢جات العربیة في التراث ینظر: الله )(٩

  ١/٤٢٥ینظر:الجامع ألحكام القرآن   )(١٠

    ٨٩، اإلبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي ١٢٦ینظر: اإلبدال البن السكیت  )(١١



 
  
 

 
} ٨٨٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

شـوم) sum  )وم فـي العبریـة؛ ألن الثإلى أصالتها في بعض السامیات هنا مستنًدا

   )١(.توما) بالشین والتاء الناشئتین عن الثاء( tumaاآلرامیةوفي 

أصـل  هنـا اتفق مع  الكسائي والفـراء وغیرهمـا أن الثـاءومما سبق ظهر أن كراًعا 

قولــه الثــاء والفــاء أختــان، إن قصــد بــه أنهمــا أختــان فــي  ، كمــا أنأبــدلت منــه الفــاء

أنهمــا یشــتركان فــي عضــو واحــد مــن عضــوى یح غیــر دقیــق، صــحالمخــرج فهــو 

، ولكنهمــا یختلفــان فــي النطــق المســؤولین عــن إخراجهمــا وهــو أطــراف الثنایــا العلیــا

فهو في الثاء طرف اللسان، وفي الفاء باطن الشفة السفلى،  ،االعضو اآلخر تمامً 

ن؛ ، وربما قصـد أنهمـا أختـال: إن مخرج الفاء والثاء قریبانواألدق في ذلك أن یقا

 من الصفات.عدد الشتراكهما في 

إلـى قبائـل بعینهـا،  -الفوم والثوم –تعز الفاء أو الثاء في إحدى الكلمتین هذا ولم 

الفــراء المغــاثیر لبنــي أســد كمــا  اولكــن وجــد فــي التــراث عــزو نظــائر لهمــا، فقــد عــز 

، والجــــدف لبنــــي ألهــــل الحجــــاز بمعنــــى القبــــر جــــدثالابــــن جنــــي  ا، وعــــز )٢(ســــبق

  )٤(.عند الفیومي هي بالثاء ألهل تهامة وبالفاء ألهل نجدو ، )٣(تمیم

 الِّلَفــامُ  فهــو األنــف طــرف علــى كــان وٕانومــن ذلــك " ،إبــدال الثــاء مــن الفــاء -ب

 علــى َتَلثَّْمــتَ : تقــول وتمــیم بالثَّــاء، اللِّثَــامُ  فهــو الفــم طــرف علــى كــان فــإن ،)٥(بالفــاء

 للفام ما كان على طـرف األنـف واللثـام مـافا .)٦("بالفاء َتَلفَّْمتُ : تقول وغیرهم الفم،

 الفـم، علـى َتَلثَّْمـتَ : تقـولا ولكـن تمیًمـ ،)٨(، وهو قول الفـراء)٧(كان على طرف الفم

                                                 

  ٢/٤٦٢اللهجات العربیة في التراث  )(١

  ١/٤١معاني القرآن للفراء  )(٢

  ٢/٦٦المحتسب  )(٣

  ١/٩٢المصباح المنیر )(٤

  نقاب، فالرجل في صدد باب الثیاب واللباسیقصد ال )(٥

   ٤٧٢المنتخب )(٦

، ٤/٤٦٣، غریـــب الحـــدیث ألبـــي عبیـــد٢/٤١٤، الغریـــب المصـــنف٨/٣٣١ینظـــر: العـــین  )(٧

  ٢/٣٢٧، غریب الحدیث البن الجوزي١/٣٦٥المخصص

  ١٢٧ینظر: اإلبدال البن السكیت )(٨



 
  
 

 
} ٨٨٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 ،)١(، وروى ذلك عن تمیم أبو زید في بعض المصـادربالفاء َتَلفَّْمتُ : تقول وغیرهم

 قناَعهــا أثنـت ِإذا ّثمــت،تل مثـل اْلَمــْرَأة وتلّفمـت ،واللفـام واللثـام واحــد عنـد أبــي عبیـدة

ــم، علــى َكــانَ  َمــا اللِّفــام بــل: اْألَْصــَمِعي َوَقــالَ  ،ِفیَهــا علــى  علــى َكــانَ  َمــا واللِّثــام اْلَف

، والعالقـة الصـوتیة بـین )٢( اعـن األصـمعي عكـس ذلـك أیًضـونقـل  ،اْألنـف طرف

  الفاء والثاء سبق الحدیث عنها قبل قلیل.

  الذلقیةاألصوات  بین عشر: رابع

والتََّتلُّع: التقّدم، وقولهم: تتـرَّع إلینـا بالشـر، " ذلكومن  ،بدال الراء من الالمإ-ا

نـص كـراع علــى إبـدال الـراء مـن الـالم، فــالالم ، )٣( "أي تقـّدم، أبـدلت الـالم راء

في تتلَّع أصل ُأبدل منه الراء في تتـرَّع، وهمـا بمعنـى التقـدُّم، ومعنـى الكلمتـین 

التتـرع ال یكـون إال فـي ولكن  ،مصادر بمعنى التقدُّمبالالم والراء موجود في ال

الشـــر بمعنـــى التســـرع إلیـــه، وال یكـــاد یقـــال فـــي الخیـــر، وهـــو منقـــول عـــن أبـــي 

  .)٤(عمرو وأبي عبید

ـــدلت  ـــالالم هـــو األصـــل أب ـــه وٕاذا كـــان كـــراع یـــرى أن التتلَّـــع ب ـــالم راء فقیـــل:  فی ال

مبدلــة مــن الــراء، وعلــى هــذا التتــرَّع، فــإن ابــن فــارس یــرى احتمالیــة أن تكــون الــالم 

، ِإَلـى َتِلـعٌ فالراء عنده أصـل، ویظهـر هـذا فـي قولـه قـولهم:   َیُكـونَ  َأنَّ  َفُمْمِكـنٌ  الشَّـرِّ

ــرِّ  َیْسَتْشــِرفُ  ِألَنَّــهُ ؛  )٥(َهــَذا ِمــنْ  مُ  َتُكــونَ  َأنْ  َوُمْمِكــنٌ  ،َأَبــًدا ِللشَّ  الــرَّاِء، ِمــنَ  ُمْبَدَلــةً  الــالَّ

                                                 

البــــــــــن ، غریــــــــــب الحــــــــــدیث ١/٣٦٥، المخصــــــــــص٢/٤١٤ینظــــــــــر: الغریــــــــــب المصــــــــــنف )(١

  ١٢/٥٣٣،٥٤٦، اللسان ٢/٣٢٧الجوزي

  ١/١٩٣، اإلبدال ألبي الطیب٢/٩٧١نظر: یالجمهرةی )(٢

  ٣١١المجرد )(٣

، ١/٣٤٤، المقـاییس ٢/١٥٩، التهـذیب ١/٣٦٦، الغریب المصـنف١/٢٢٢ینظر: الجراثیم )(٤

  وما بعدها ٣٦، ٣٢/ ٨، اللسان٧٦٩/ ٢، شمس العلوم١/٢٨٤المخصص

. المقــاییس ُصــُعًدا َوالطُّــولُ  اِالْمِتــَدادُ  َوُهــوَ ه للتــاء والــراء والعــین أي مــن األصــل الــذي جعلــ )(٥

  وما بعدها ١/٣٥٢



 
  
 

 
} ٨٨٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 َأو ُلَغّیـةٌ : بـالتََّرع َشـِبیهٌ  والتََّلعُ وجهة نظر ابن سیده؛ حیث قال: ، وهي )١(التَِّرع َوُهوَ 

  .)٣(التَِّرعِ  ِبَمْعَنى: َتِلعٌ  َوَرُجلٌ  ، وزاد ابن منظور:)٢(َبَدلٌ  َأو ُلْثغة

معنــــى  والـــذي أرجحـــه أن تكـــون الـــالم هـــي األصــــل كمـــا ذكـــر كـــراع النمـــل؛ ألن

، أمـــا قـــدم صـــراحة كمـــا ورد فـــي المصـــادرالتالتتلَّع معنـــاه فـــ ،اواحـــد تقریًبـــالكلمتــین 

  .ففیه معنى التقدم أیضاالتترَّع فهو صریح في معنى التسرع إلى الشر، 

َلْنَقحُ ": السكیت ابنعن إبدال الراء من الالم قوله نقًال ومن  َرْنَقحُ  الصَّ : جمیًعـا والصَّ

ــیاح، ــْلقِ  وأصــله الصِّ فــي وقــال ، )٤( "ءوالحــا النــون وتــزاد بــالراء الــالم تُْبــَدلُ  ثــم الصَّ

ــَرْنَقحُ : بــاب اإلبــدال ــَلْنَقحُ  والصَّ ــَیاحُ : والصَّ نحــن أمــام نصــین لكــراع، ففــي   ،)٥(الصِّ

ذلــك عــن ابــن الســكیت الــذي أخــذه  ، نــاقالً ول نــص علــى إبــدال الــراء مــن الــالماأل

ــالّراء وَصــَلْنَقح، َصــَرْنَقحْ  ُیقَــال: شــمر قَــالَ ، و )٦(عــن الفــراء  ، وأشــار فــي)٧( والــّالم ب

  .ومعناهما الصیاح ،لكلمتین بالراء والالماالثاني في باب اإلبدال إلى 

 فمخرج الراء مسوغة إلبدال أحدهما من اآلخر،العالقة الصوتیة بین الراء والالم و 

والــالم أســنانیة لثویــة، ، )٩(وهمــا ذلقیــان ،)٨(ینحــرف إلــى مخــرج الــالمعنــد األقــدمین 

، واالنفتـاح )١١(ان فـي صـفات الجهـر والتوسـط، والـالم والـراء یشـترك)١٠(والراء لثویة

                                                 

  ١/٣٥٣المقاییس )(١

  وما بعدها ٣٦/ ٨، اللسان ٢/٥١المحكم  )(٢

  وما بعدها ٣٦/ ٨اللسان  )(٣

  ٧٠٢المنتخب  )(٤

   ٦٥٨السابق  )(٥

  ٥٢الكنز اللغوي  )(٦

  ٦/٥٣٩، تاج العروس ٢/٥١٢، اللسان ٥/٢٢٠تهذیب اللغة )(٧

  ٦٧٨، المنتخب١/٦، سر الصناعة٤/٤٣٣ینظر:  الكتاب  )(٨

  ١/٥١العین )(٩

  وما بعدها ١٨٣علم األصوات د. بشر  )(١٠

  ٥٨، ٥٥االصوات اللغویة  )(١١



 
  
 

 
} ٨٩٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، فهــي مــن الوضــوح السـمعيفـي ومعهمـا النــون  كمـا یشــتركانواالسـتفال والذالقــة، 

  )١(أوضح األصوات الساكنة في السمع.

 ،ممتلــئ: أي غضــًبا ُمِصــنٌّ  هــو :ویقــال" ومــن ذلــك ،إبــدال النــون مــن الــراء  -ب

 إبـدال النـون مـن الـراء نـص كـراع هنـا علـى  ،)٢("نوًنـا ُأْبـِدَلتْ  بـالراء ُمِصـرٌّ  واألصل

 األصـل هـو الـراء أبـدلت منهـا النـون،و  ،بمعنـى الممتلـئ غضـًبا وُمِصـنّ  رّ ِصـفي مُ 

الممتلئ غضبا كما بمعنى  مًعا ینص أحد على أنهما لم  نّ صِ ومُ  رّ صِ والكلمتان مُ 

 ،)٣(اغضـبً  ممتلـئ أي ،اَغَضـبً  ُمِصـنٌّ  فـالن قل عن األصمعي قوله:نُ و  ذكر كراع،

 بمعنـــى: األْمــرِ  علــى وأَصــنّ یقــال: و ، )٤(َغَضـــًبا َأو َتَكبُّــًرا بَأنفــه الشَّــاِمخُ : لُمِصــنُّ وا

، كما یدل أصـّر علـى )٦( أما المصّر فأكثر ما تستعمل في الشر، )٥(ُیْقِلعُ  ال أَصرّ 

 َمــةُ والُمَداوَ  الُمالَزَمــةُ : الشــْيءِ  علــى واِإلْصــَرارُ ، )٧(وعــدم الرجــوع فیــهاألمر  فــيالعــزم 

، فكـــأن الممتلـــئ غضـــب )٨(والـــذُُّنوبِ  الشَّـــرِّ  ِفـــي ُیْســـَتْعَمل َمـــا وَأكثَـــرُ  َعَلْیـــِه، والثََّبـــاتُ 

علیــه ومـالزم لــه، وكمـا أن اإلصــرار أكثــر مـا یســتعمل فـي الــذنوب، فكــذلك  رّ ِصـمُ 

  .االمتالء بالغضب ال یأتي من ورائه إال الشرور والذنوب

فیمـــا  وافر لـــديّ لـــم تتــ االمــتالء غضـــًبا مًعـــا علـــى داللـــة مصـــّر ومصــن رغــم أن و

ــــل عــــن  ــــى االمــــتالء بالغضــــب كمــــا ُنِق ــــد دلَّــــت كلمــــة ُمِصــــّن عل ــــه، فق رجعــــت إلی

 .األصمعي، كما أن الفعل َأَصّن بمعنى َأصرَّ كما سبق

القول بـأن الـراء هـي األصـل فـي ُمصـّر یـرد علـى أحـد البـاحثین الـذي  اّدعـى أن و 

ترتیب، بحیث ال یختلفان إال في صوت واحد أي  كلمتین متفقتین في الحروف وال

هو النون في إحداهما والراء في األخرى، فإن الكلمة التي تحتوي على النون هي 
                                                 

  وما بعدها ٥٤السابق  )(١

  ٣٥٨المنتخب )(٢

  وما بعدها ٢٤٩/ ١٣، اللسان ٦/٢١٥٣الصحاح )(٣

  ١٣/٢٤٩اللسان  )(٤

  ٨/٩٠لمحیط ا )(٥

  ١/٣٣٨، المصباح٤/٤٥٣، اللسان٣/٢٢ینظر:  النهایة )(٦

  ١/٣٣٨، المصباح٤/٤٥٣ینظر: اللسان )(٧

  ١٢/٣١٣تاج العروس )(٨



 
  
 

 
} ٨٩١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، وهــذا الباحــث قــد بنــى حكمــه )١(األصــلیة، والتــي تحتــوي علــى الــراء هــي الفرعیــة

على بعض أمثلة درسها، ال یمكنه من خاللها الخروج بقاعدة عامة كالتي ذكرها، 

قــرب مثــال علــى خطئــه فــي تعمیمــه مــا ذكــره كــراع، حینمــا عــّد الــراء أصــال فــي وأ

  ُمصّر.

، العالقــة الصــوتیة مســوغة لإلبــدال بــین الــراء والنــون، فهمــا مــن الحــروف الــذلقو 

وهمـا عنـد ، )٢( الفـم غـار َطـَرف مـن اللسـان َذْلـقَ  مـن تخرج ن، ل ر یقول الخلیل:

 إلى أدناها من اللسان حافة ومنبویه: سییه وكراع قریبان في المخرج، یقول سیبو 

 الثنایـا فویـق ومـا األعلـى الحنـك مـن یلیهـا مـا وبـین بینهـا مـا اللسـان طرف منتهى

 النحرافــه قلــیالً  اللســان ظهــر فــي أدخــل أنــه غیــر النــون مخــرج ومــن ،النــون مخــرج

والــراء لثویــة یلتقــي طــرف اللســان لثویــة،  أســنانیة والنــون، )٣(الــراء مخــرج الــالم إلــى

وضــــوحها  وتشــــترك الـــالم والــــراء ومعهمـــا النــــون  فـــي ،)٤(باللثـــة عنـــد النطــــق بهـــا

والراء والنون یشـتركان ، )٥(، فهي من أوضح األصوات الساكنة في السمعالسمعي

، ولكـن النـون والجهـر واالنفتـاح واالسـتفالشـدة والرخـاوة البـین  التوسـط صفات في

حـدثًا نوعـًا مـن الحفیـف ال یكـاد ؛ حیث یتسرب الهواء مـن التجویـف األنفـي مُ أنفیة

  )٦(.مكررةوالراء  یسمع،

  

ویقـال: هـو أشـدُّ َسـَواًدا مـن َحَنـك الُغـراب، "ومن ذلـك  ،إبدال النون من الالم -ج 

ــِدَلْت الــالُم نوًنــا نــص كــراع هنــا علــى إبــدال ، )٧("وَحَلــِك الُغــراب، یریــدون ســواَده؛ ُأْب

ل عــن الفــراء ســواده، وهــو منقــو  النــون مــن الــالم، فــي حلــك وحنــك الغــراب بمعنــى

                                                 

  ٣٣٣ینظر: اإلبدال في اللهجات العربیة )(١

  ١/٥١العین )(٢

  ٦٧٩، المنتخب٤/٤٣٣الكتاب )(٣

  ، وما بعدها١٨٣علم األصوات د. بشر )(٤

  وما بعدها ٥٤ األصوات اللغویة )(٥

  وما بعدها ٥٧ینظر: السابق  )(٦

  ٤٠المنجد  )(٧



 
  
 

 
} ٨٩٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، والـــالم هنـــا )١(حنـــك الغـــراب، فقـــال األعرابـــي: حلـــك :أن یقـــولالـــذي لقَّـــن أعرابیـــا 

بـــــالالم  كلمتـــــین، وبعـــــض المصــــادر أشـــــارت إلـــــى ال)٢(أصــــل أبـــــدلت منهـــــا النـــــون

أوردت أن حنــــــك الغــــــراب بمعنــــــى لحییــــــه ومنقــــــاره، ولــــــیس  وبعضــــــها ،)٣(والنــــــون

إلــى قبیلــة بعینهــا،  مــن الــالم فــي المثــال المتقــدمون ولــم یعــز إبــدال النــ، )٤(بشــيء

ســّجین فــي ســّجیل، وعلیهــا  :وعــزي نظیــر لــذلك إلــى قبیلــة عجــالن؛ حیــث یقولــون

  :أنشد ابو الطیب البن مقبل العجالني

  )٥(اینً تواَصْت به األبطال سجِّ  یضربون الهام عن ُعُرٍض    ضرًبا وِرْجَلة 

  

بـالنون أن النـون أسـهل فـي النطـق مـن الـالم؛ والمسوغ الصوتي لنطق هذه القبیلة 

ألن مجرى الهواء معها من التجویف األنفي وحده، وما هذه صفته مـن األصـوات 

  )٦(یكون أقل صعوبة في النطق من غیره.

ویجمــع بینهمــا  )٧(والــالم والنــون ذلقیتــان مــن مخــرج واحــد، وهمــا أســنانیان لثویــان

ذالقـــة، كمـــا یشـــتركان ومعهمـــا الـــراء فـــي الجهـــر والتوســـط، واالنفتـــاح واالســـتفال وال

  )٨(الوضوح السمعي.

  

اإلبــدال فیهــا بــین الــالم  یلمــح منهــا أنبعــض أمثلــة  وهنــا ،بــین الــالم والنــون - د

 الحـــوض أســـفل فـــي لمـــا یقـــالإلـــى اخـــتالف اللهجـــات، ومـــن ذلـــك،  راجـــع والنـــون

                                                 

  ٨وما بعدها، الكنز اللغوي  ٦٦ینظر: اإلبدال البن السكیت  )(١

    ٤١٧ ،١٠/٤١٥اللسان ،٣/٤١المحكم، ١/٥٦٣الجمهرةینظر:  )(٢

  ٤/١٥٨١الصحاح ،١/٢٢٥دیوان األدب ،٦٢شرح القصائد السبع الطوال ینظر: )(٣

  ٢/٣٩٦، اإلبدال ألبي الطیب اللغوي١/٥٦٣الجمهرة )(٤

  ، بروایة:٢٣٦، والبیت من البسیط، وهو في دیوان ابن مقبل٢/٤٠٦اإلبدال ألبي الطیب )(٥

  ورجلة یضربون البیض عن عرض      ضربا تواصى به األبطال سجینا

   ٢٦٠اإلبدال في اللهجات )(٦

  ١٨٣علم األصوات د. بشر )(٧

   ٥٨عدها، وما ب ٥٤األصوات اللغویة  )(٨



 
  
 

 
} ٨٩٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

أبـي عمـرو الشـیباني ، ونقل ابن السكیت عـن )١(لغتان والِغْرَیُن؛ الِغْرَیُل،: والقارورة

الـــذي تبقـــى فیـــه بقـــى مـــن المـــاء فـــي الحـــوض أو الغـــدیر أن الغـــرین والغریـــل مـــا ی

، واللغتـان فـي عـدد مـن المصـادر، وفـي بعضـها )٢(الدَّعامیص ال ُیقدر على شربه

   .إشارة إلى أن النون أصل أبدلت الالم منها هوفی ،)٣(الِغْرَیل لغة في الِغْرَین

  الشفویة بین األصواتعشر:  خامس

ــةُ  :ویقــال"ومــن ذلــك  ،إبــدال البــاء مــن المــیم  - أ  المــیمُ  ُأبــدلت واحــدٌ  وبكــة َمكَّ

ـــةُ  :ویقـــال أخُتهـــا، وهـــي ،َبـــاءً   ِلَتَبـــاكِّ  بـــذلك ُســـمي ،َحْوَلـــهُ  ومـــا البیـــتُ  )٤(َمكَّ

، یورد كراع خالف )٥("ِبَأْسِرَها الَبْلَدةُ : وَمكَّةُ  اْزِدَحاَمُهْم، یعني ،هناك الناسِ 

نــا فــي مكــة وبكــة، فــرأي یراهمــا واحــد والمــیم أبــدلت بــاء، وهمــا اللغــویین ه

أختــان، وآخــر یــرى بكــة البیــت ومــا حولــه، ومكــة البلــدة، وعلــى ذلــك فهمــا 

وذكــر ، )٦(أصــالن وال إبــدال، وهــذا الخــالف أوردتــه العدیــد مــن المصــادر

 الزجاج 

  

 اللَّـه القـ البلـدة، وهـي ،هِإلیـ النـاس یحـج الـذي الموضـع ومكـة بكة أن اإلجماع أن

 غیـــرهوذكر  )١()٨( Mm    l       kL  وقـــال )M )  (  'L )٧  :وجـــلَّ  عـــزَّ 

                                                 

  ٥٤٥المنتخب )(١

  ٢/٣٩٣، اإلبدال ألبي الطیب الغوي٦٥اإلبدال البن السكیت )(٢

: ١٠٨، وفــي٨/١٠٧، التهــذیب١/٦، الكنــز اللغــوي٩٢ینظــر: الفــرق لثابــت بــن أبــي ثابــت  )(٣

، شمس ٦٩٤، مجمل اللغة٢/٥٥، دیوان األدب٥/١٧٨٠، الصحاح٢٨٢عن الفراء البارع

  ١١/٤٩٠، اللسان٨/٤٩٣٣العلوم

  أرى أن صحة الكلمة بكة؛ ألن التعلیل بعدها یؤید ذلك. )(٤

  وما بعدها ٤٠٤المنتخب )(٥

، الزاهـر ١/٤٤٥ومـا بعـدها، معـاني القـرآن وٕاعرابـه  ١٠٧ینظر: غریب القـرآن البـن قتیبـة  )(٦

، مشارق ٢/٣٠٣، أحكام القرآن للجصاص تح قمحاوي ٢/١٠٦في معاني كلمات الناس 

   ١/١٥٠ ، النهایة١/٣٩٢األنوار

  سورة الفتح ٢٤من اآلیة )(٧

  سورة آل عمران ٩٦من اآلیة )(٨



 
  
 

 
} ٨٩٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 المــیم تكــون نأ یجــوز نــهأو  ،واحــد ومكــة بكــة أن اللغــة أهــل اكثــر علیــهأن الــذي 

، والقـــول )٢(استاصـــله إذا وســـمده شـــعره وســـبد والزم الزب :یقـــال ،البـــاء مـــن مبدلـــة

  )٣(باإلبدال هو الصحیح عند بعضهم.

اء تبــدل میمــا والعكــس فــي لغــة العــرب فــي ألفــاظ كثیــرة، منهــا مكــة وبكــة علــى والبــ

  )٤(.والِزب الِزم وَشرٌّ  ،استأصله إذا وسبَّده؛ رأَسه سمَّد القول بأنهما واحد، ویقال:

ویشتركان فى ، )٥( والعالقة الصوتیة مسوغة لإلبدال بین المیم والباء فهما شفویان

ـــاح والذالقـــةهر واالســـتفال بعـــض الصـــفات كـــالج ـــاء شـــدیدة واالنفت ، وٕان كانـــت الب

، وذكـــر )٧( : والمـــیم أخـــت البـــاء تبـــدل منهـــاقـــال ابـــن دریـــد، و )٦( والمـــیم متوســـطة

 ِلُمَسـم�ى اْسـَمانِ  َوَمكَّـةُ  َبكَّـةُ وقال الفخر الـرازي: ، )٨(الزجاجي اإلبدال في بكة ومكة

 َمَقــامَ  ِمْنُهَمــا َواِحــدٍ  ُكــلُّ  َفُیَقــامُ  ،اْلَمْخــَرجِ  ِفــي َبــانِ ُمَتَقارِ  َحْرَفــانِ  َواْلِمــیمَ  اْلَبــاءَ  َفــِإنَّ  َواِحــٍد،

   )٩(.اْآلَخرِ 

ق كــراع النمــل مــع الــرأي الســائد بــین اللغــویین أن مكــة وبكــة ااتفــ وظهــر ممــا ســبق

واحــد؛ ولــذا أجــاز إبــدال البــاء مــن المــیم فــي بكــة ومكــة، كمــا نــص علــى العالقــة 

 وهـــي َبـــاءً  المـــیمُ  ُأبـــدلت" إلبـــدال بقولـــه:الصـــوتیة بـــین المـــیم والبـــاء التـــي ســـوغت ا

، ومـراده بأختهـا أنهمـا مـن مخـرج واحـد، وهـو مـا بـین الشـفتین، وٕان اختلــف "أخُتهـا

                                                                                                                     

  ٩/٣٤٢، التهذیب١/٤٤٥معاني القرآن وٕاعرابه )(١

  ١/٤٤٣معاني القرآن للنحاس )(٢

  ١/٣٤٢ینظر: تفسیر السمعاني   )(٣

ـــة   )(٤ ـــن قتیب ومـــا بعـــدها، الزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس  ١٠٧ینظـــر: غریـــب القـــرآن الب

التفسـیر البسـیط  ،١/٢٣٢، تفسیر السمرقندي ٢/٣٠٣م القرآن للجصاص ، أحكا٢/١٠٦

  ١٣٩، المفردات ٥/٤٣٨

    ١/٦١، سر صناعة اإلعراب ١/٥١) العین ٥(

"رؤیـــة جدیـــدة لإلبـــدال فـــي الصـــوامت"  ،١٠/٢٤٢) مجلـــة كلیـــة اللغـــة العربیـــة بالقـــاهرة عـــدد ٦(

  للدكتور عبدالغفارهالل

    ١/٦١٩) الجمهرة البن درید٧(

  ٣٧اإلبدال والمعاقبة والنظائر )(٨

  ٨/٢٩٩تفسیر الرازي  )(٩



 
  
 

 
} ٨٩٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

وضـــع الشـــفتین حـــال النطـــق بإحـــداهما عـــن األخـــرى، فهمـــا مـــع المـــیم تلتصـــقان 

 وتلتقیان التقاًء محكمًا، ومع الباء تلتصقان للحظة ثم تتباعدان.

قبائـــل إلـــى البـــاء والمـــیم فـــي مكـــة وبكـــة  لغتـــياع وال غیـــره لـــم یعـــز كـــر وظهـــر أنـــه 

بعینها، وعزیت نظائر لهما في إبدال المیم باء والعكس في كتب التـراث، فقـد عـزا 

، )١(المبــرد البوبــاة وهــي المتســع مــن األرض إلــى مزینــة، وفیهــا لغــة أخــرى المومــاة

، ویرى أحد )٢(إلى الیمن الحصرم َوُهوَ  الكحب ِفي ُلَغة بالمیم الكحموعزا ابن درید 

والمـــیم لتوســـطها تناســـب البیئـــة ء لشـــدتها تناســـب البیئـــة البدویـــة، البـــاحثین أن البـــا

، ونظـــرًا النتشـــار هـــذه الظـــاهرة فـــي قبائـــل متعـــددة فـــإن أحـــد البـــاحثین )٣(الحضـــریة

   )٤(یراها من خواص اللهجات التي یمكن نسبتها إلى أكثر من قبیلة.

  

، أشـار كـراع إلـى )٥("ویقـال: اْطَبـَأنَّ واْطَمـَانَّ بمعنـى"، مومن إبـدال البـاء مـن المـی

، وورد ذلـك فــي بعــض اإلبـدال بــین البـاء والمــیم فـي اطبــأن واطمــأن بقولـه: بمعنــى

، ولـــم یشـــر كـــراع إلـــى أصـــالة أي مـــن )٧(، وهـــو منقـــول عـــن اللحیـــاني)٦(المصـــادر

فــــي الصــــوتین فــــي الكلمتــــین، وهمــــا فــــي المصــــادر بمعنــــى ســــكن، واطبــــأن لغــــة 

وأورد أبــو الطیــب الماضــي  ،)٩(، أو أن اطبــأن مثــل اطمــأن علـى اإلبــدال)٨(اطمـأن

                                                 

  ١/١٦١الكامل  )(١

  ١/٥٦٤الجمهرة  )(٢

  ١٠/٢٤٢مجلة كلیة اللغة العربیة بالقاهرة عدد  )(٣

ینظر: مقدمة في قراءات القرآن  الكریم ولهجات العرب في عصر النبوة للدكتور البركاوي  )(٤

١٢٥  

  ١٥٤المجرد )(٥

  ٦/٢١٥٧، الصحاح ٩/١٩٠ینظر: المحیط )(٦

  ١٣/٢٤٩التهذیب  )(٧

  ٩/١٩١المحكم  ،٧/٤٣٨ینظر: العین  )(٨

  ٦/٢١٥٨الصحاح )(٩



 
  
 

 
} ٨٩٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

: تقـولُ  العـرب، وجاء في بعـض المصـادر أن )١(والمضارع والمصدر من الكلمتین

  )٢( .َیْطَبِئنُّ  وهو قد اْطَباَنْنتُ : یقولُ  َأَسدٍ  بني وبعُض  بالمیِم، اْطَماَنْنتُ  قد

ل أبــدلت أن اطمــأن بــالمیم هــي األصــ  - بقكمــا ســ - و یظهــر مــن كتــب اللغــة

منها الباء عند بني أسد، فالصوت الخالص في الشدة وهو الباء  ناسب بنـي أسـد 

   )٣(في هذا المظهر الصوتي.

وٕاذا قیـل لـك: أمعـك شـيء؟ قلـت: َبْحَبــاح "ومــن ذلـك  ،إبـدال المـیم مـن البـاء -ب

ـــــى اإلبـــــدال بـــــین البـــــاء وال)٤("ومْحمـــــاح مبـــــدل مـــــیم فـــــي َبْحبـــــاح ، نـــــص كـــــراع عل

ومْحمحاح، بمعنى لم یبق شـيء، وكـالم كـراع مشـعر بـأن البـاء هنـا أصـل؛ حیـث 

قال: ومْحماح مبدل، وقد نقل اللحیاني عن الكسائي في موضع أن أحد أفراد بني 

، )٥(عــامر نطــق الكلمــة بصــورتها البائیــة، وفــي موضــع آخــر أنهــم ینطقــون بــالمیم

؛ ألنه ال یعقل أن ینطق بنو ؟نقل هاهناولست أدري ما هو سر االضطراب في ال

  عامر الكلمة بالباء مرة والمیم أخرى.

هــي بعــض أمثلــة أورد كــراع أن البــاء والمــیم فیهــا لغتــان، ، بــین البــاء والمــیم -ج

 الـذنب فَعَجـب، )٦(لغـات ثالث وُعْجُمُه؛ َعْجُبُه،: الذنب ألصل یقالأنه  ،ومن ذلك

ــــي ُلَغــــة الــــذََّنب َعْجــــم اللحیــــاني، وورد عــــن  ،)٧(أصــــله وعجمــــه  وُعْجُمــــه َعْجبــــه ِف

  وأشارت عدید من المصادر إلى التعاقب ، )٨(َكَذِلك

                                                 

  ١/١٥٣اإلبدال ألبي الطیب )(١

  ١٠٠، الكنز اللغوي١٠٠ینظر: كتاب فیه لغات القرآن للفراء  )(٢

  ٢٦١ینظر: اإلبدال في اللهجات )(٣

  ٢٥٧المجرد  )(٤

، ٥٨٩، ٢/٤٠٧،  اللســـان ٥٥٨، ٢/٥٥٠المحكـــم  ،هاومـــا بعـــد ٢/٣٢٧ینظـــر: المحـــیط  )(٥

  ٧/١١٠، ٦/٣٠٠، تاج العروس٢٤٠، القاموس ١/١٩٥إیضاح شواهد اإلیضاح

  .أصله: الذََّنبِ  وَعْجمُ  الذََّنبِ  وَعْجبُ : ٦٥٨، وذكر في باب اإلبدال٥٤٤المنتخب )(٦

  ١٤الكنز اللغوي )(٧

  ١/١٦٨المخصص )(٨



 
  
 

 
} ٨٩٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، ونقـل عـن اللحیـاني أیضـا أن المـیم بـدل مـن )١(بین الباء والمـیم فـي هـذا وأمثالـه 

   )٢(.الباء

  سادس عشر: بین األصوات الذلقیة والشفویة

ــین  -ا  عیناهــا، إال منهــا ُیــرى أال: بــالراء ُص والتَّْرِصــی"ومــن ذلــك  ،الــراء والــواوب

والترصــیص فــي المــرأة أالَّ ُیــرى منهــا إال  ،)٣("بــالواو التَّْوِصــیُص  هــو: تقــول وتمــیم

، والترصـیص )٥(، ورواه أبو زید بالراء)٤(عیناها، وتمیم تقول هو التوصیص بالواو

مـرأة ، هو رفع النقـاب فـوق األنـف حتـى ال تـرى مـن ال)٦( والتوصیص بمعنى واحد

والراء من طرف اللسان  بینه وما بین فویق الثنایا غیر أنه أدخل ، )٧( إال  عینیها

، والــواو عنــد المحــدثین  مـــن )٨(فــي ظهــر اللســان قلــیال، والــواو ممـــا بــین الشــفتین

أقصــى اللســان حــین یلتقــي مــع أقصــى الحنــك، غیــر أن الشــفتین حــین النطــق بهــا  

مجهــوران متوســطان والــراء والــواو صــوتان  ،)١٠(، والنــون أســنانیة لثویــة)٩(یســتدیران

ـــراء باإلضـــافة إلـــى أنهمـــا متفقـــان فـــي الصـــفة )١١(بـــین الشـــدة والرخـــاوة ، فـــالواو وال

  یتقاربان في المخرج؛ إذ األولى من أقصى الحنك واألخرى من وسطه.

                                                 

، ٣٩، اإلبــدال والمعاقبــة والنظــائر للزجـــاجي٢/٨٩هــذیب، الت١/١٦١ینظــر: الكامــل للمبــرد )(١

  ٢٥/٣٧٨، تاریخ دمشق البن عساكر١/٤٤٩، اللسان٦١٤الجلیس الصالح

، وفیــه عــن اللحیــاني أن العــین فــي ١/٣٩، وینظــر: اإلبــدال ألبــي الطیــب ١/٣٤٥المحكــم )(٢

  العجم والعجب بالمیم والباء وردت  مفتوحة ومضمومة ومكسورة.

  ٤٧٢المنتخب )(٣

التهـــذیب  ١/٢٨٣، الجــراثیم٤٩٣، األلفـــاظ البــن الســكیت٢/٤١٤ینظــر: الغریــب المصــنف )(٤

  ١٨/٢٠٣، تاج العروس٧/٤١وما بعدها، اللسان ١/٣٦٥، المخصص١٢/١٨٧

  ١٢/١٨٧التهذیب )(٥

  ٢/٣٧٤، المقاییس٣/١٠٦١الصحاح )(٦

  ٢/١٠١اإلبدال ألبي الطیب )(٧

  ٦٧٩، المنتخب٤/٤٣٣ینظر: الكتاب )(٨

  ١٨٤، وینظر: علم األصوات د. بشر٥٨صوات اللغویةاأل )(٩

  ١٨٣علم األصوات د. بشر )(١٠

  ٥٨ینظر: األصوات اللغویة )(١١



 
  
 

 
} ٨٩٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ورّجح أحد الباحثین أن تكون الواو هـي األصـل، اعتمـادا علـى أن داللـة (و ص  

، )١(اْلُبْرقُـعُ : اْلَوْصَواُص  ، ومنهِمْنهُ  ُیْنَظرُ  َخْرقٍ  َأوْ  َخْرٍق، ِمنْ  َنَظرٍ  َعَلىص) تدل  

 َوِمـنَ ، َوتَـَداُخلٍ  ِبقُـوَّةٍ  الشَّْيءِ  ِإَلى الشَّْيءِ  اْنِضَمامِ  َعَلىفتدل  أما داللة (ر ص ص)

، )٢(َأْیًضـا التَّْوِصیُص  َوُهوَ  ،اَهاَعْینَ  ِإالَّ  ُیَرى َفَال  اْلَمْرَأةُ  َتْنَتِقبَ  َأنْ : التَّْرِصیُص  اْلَبابِ 

یقصـد األخیـر للترصـیص الخـاص بانتقـاب المـرأة  –وهـذا المعنـى ثم أدلـف قـائال: 

فـــي  ، كمـــا اعتمـــد علـــى ورود الكلمـــة بـــالواو )٣(دخیـــل علـــى مـــادة (رص ص)  -

  بعض أمثلة منها شعر المثقب العبدي حین قال:

  )٤(للُعُیونِ  الَوصاِوَص  وثَقَّْبنَ .. .َرْقماً  وَسَدْلنَ  ِبِكّلٍة، َظَهْرنَ 

ثم سأل  الباحث نفسه قائال: أما كیـف تطـورت الـواو إلـى الـراء ؟ ثـم أجـاب فقـال: 

  )٥(فهذا أمر نادر الحدوث في العربیة.

  

واألمر ال یحتـاج إلـى كـل هـذا العنـاء، فالتوصـیص بـالواو عنـد تمـیم، والترصـیص 

اجــع إلــى االخــتالف بــین اللهجــات ، فــاألمر ر بــالراء عنــد غیــرهم مــن قبائــل العــرب

  العربیة.

  

ــین  -ب ویقــال: خــلِّ عــن ُثْكــم الطریــق وُثْكنــه یعنــي "ومــن ذلــك ، النــون والمــیمب

ِتهِ  ِتـهِ )٦( "مَحجَّ وبعـض  ،)٧(، یشیر كراع هنا إلى أن ُثْكم الطریق وُثْكنه بمعنى مَحجَّ

ـــاء فـــي الكلمتـــین،   ـــین المـــیم والب  جـــادة: الثكنُ فـــالمصـــادر نصـــت علـــى اإلبـــدال ب

                                                 

  ٦/٧٦ینظر: المقاییس  )(١

  ٣٧٤/ ٢ینظر: السابق  )(٢

  ١٣٠ینظر: خصائص لهجتي تمیم وقریش )(٣

 ، والبیـــت مـــن الـــوافر وهــو فـــي دیـــوان المثقـــب١٣٠ینظــر: خصـــائص لهجتـــي تمـــیم وقــریش )(٤

  ٧/١٢٥، ١/٢٤٠وهو في اللسان  ٢٧العبدي

  ١٣١ینظر: خصائص لهجتي تمیم وقریش )(٥

  ٣٦٧المجرد )(٦

   ٢/٤٢الفائق  )(٧



 
  
 

 
} ٨٩٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 ألعلــى ویقــالومــن ذلــك قولــه:  ،)١(وثكــن ثكــم: یقولــون اإلبــدال، مــن وهــو الطریـق،

ـــَنامِ  ، فالقمعـــة والقنعـــة لغتـــان بـــالمیم والنـــون ألعلـــى )٢(لغتـــان ،َوَقَنَعتُـــهُ  َقَمَعتُـــُه،: السَّ

الصـورتین أصـل، ویفهـم مـن المصـادر  إن أیـًا مـنالسنام، وخال كالمـه مـن القـول 

الطیب اللغوي معناه أن المیم أصل، وقد نقل أبو ، وهذا )٣(القمعةأن القنعة لغة في 

  )٤(عن ابن األعرابي أن قمعة السنام وقنعة السنام أعاله.

ا بقول  محتجً ُیرد على أحد الباحثین الذي ذكر أن النون أصًال  ولما تقدم یمكن أن

 َكـــــَذِلكَ وَ  َأْعالهمـــــا، والســـــنامِ  الجبـــــلِ  وَقَنعـــــةُ  :ق ن ع)(صــــاحب اللســـــان فـــــي مـــــادة

وحاول هذا ، على ورود الكلمة بالنون أوًال قبل ورودها بالمیم ، اعتماًدا)٥( َقَمَعُتهما

الباحث الوصول إلى نتیجـة مؤادهـا أن أي كلمتـین اتحـدتا فـي جمیـع الحـروف إال 

في حرف واحـد، هـو النـون فـي إحـداهما، والمـیم فـي األخـرى، فـإن المشـتملة علـى 

والــذي یبــدو لــي أن ، )٦( هــي الفرعیــة المــیمملة علــى النــون هــي األصــلیة، والمشــت

إلــى ذلــك، مــا نــراه فــي حــالتي اإلقــالب واإلدغــام، ففــي اإلقــالب تكــون  هالــذي دعــا

  )٧(المیم بدال عن النون، إذا سكنت النون وجاءت بعدها الباء.

اعتمـد علـى كما أنـه ، )٨(وفي حالة اإلدغام تبدل النون میما وتدغم المیم في المیم

كره الدكتور/ علي عبدالواحـد وافـي فـي إطـار حدیثـه عـن عالمـات الجمـع فـي ما ذ

 في اللغة العبریة هي (یم) الیاء والمـیم الجمعاللغات السامیة، فقد ذكر أن عالمة 

یـن) الیـاء والنــون، (، وعالمـة الجمـع فـي اآلرامیـة هـيللمـذكر والـواو والتـاء للمؤنـث

مــع  المــذكر  الــواو والنــون فــي الرفــع فیســتخدم للداللــة علــى الج أمــا فــي العربیــة 

                                                 

   ٢/٨٦٥، شمس العلوم ١٦١ینظر:  المجمل  )(١

  ٩٠المنتخب )(٢

  ٨/٣٠١، اللسان ٢٢٩/ ١المحكم  )(٣

  ٢/٤٣٦اإلبدال  ألبي الطیب  )(٤

  ٨/٢٩٩اللسان  )(٥

  ٣٤٧في اللهجات العربیة ینظر:  اإلبدال )(٦

  ٣٤٥ینظر:  السابق )(٧

  ٣٤٦ینظر:  السابق )(٨



 
  
 

 
} ٩٠٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، وحـاول التوصـل إلـى أن العالمـات المشـتملة )١(والیاء والنون في  النصـب والجـر

علـــى النـــون هـــي القدیمـــة كمـــا فـــي العربیـــة واآلرامیـــة، والمشـــتملة علـــى المـــیم هـــي 

  )٢(الحدیثة كما في العبریة.

أورده من أمثلة اسـتنتج ربما ینطبق  على ما  ،إن ما ذكره هذا الباحث :وهنا أقول

منهـــا مـــا ذهـــب إلیـــه، ولكـــن ذلـــك ال یعنـــي اطـــراد أصـــالة النـــون فـــي كـــل كلمتـــین 

اشتركتا في جمیع الحروف، واختلفتا في حرف واحد هو المیم في إحداهما والنون 

  في األخرى.

والعالقـــة الصـــوتیة هنـــا مســـوغة لإلبـــدال بـــین المـــیم والنـــون، فـــالنون مـــن الحـــروف 

  رجها فمخ، )٣(الذلقیة

والمـیم مـن الحـروف الشـفویة كمـا  ،)٤(الثنایـا ُفَوْیـقَ  مـا وبـین َبینـه اللَِّسانِ  طرف من

كمـا أنهمـا أنفیـان، ومعنـى أنفیتهمـا أن الممـر الصـوتي لهمـا حـال  ،)٥( ذكر الخلیل

النطق ینغلق في الفم وینفتح عن طریق األنف، عندما تنـزل اللهـاة فاتحـة الطریـق 

غلـــق الممـــر مـــع المــیم یكـــون فـــي الشـــفتین، ومـــع النـــون إلــى األنـــف، ویالحـــظ أن 

، كما أنهما یشتركان فـي الغنـة، )٦(یكون في طرف اللسان مع ما یقابله من الحنك

،  كمــا أنهمــا )٧(وٕان كانــت النــون أغــن مــن المــیم، وغنــة المــیم أقــل مــن غنــة النــون

هـور، متوسطان بین الشدة والرخاوة، ومجهوران؛ لذا فالمیم صوت شـفوي أنفـي مج

                                                 

  ١٧ینظر: فقه اللغة للدكتور وافي  )(١

  ٣٤٧ینظر:  اإلبدال في اللهجات العربیة )(٢

 اْلفَـاء َوِهـي الّشـفة، جـنس: ِجْنَسـانِ  َولهـا ِسـتَّة َفِهـيَ  اْلُحـُروف مـن المذلقـة أمـاقال ابن دریـد:  )(٣

 الشـفتین، التقـاء ِفـي عملهـن َوإِنََّمـا الثََّالثَـة، األحـرف َهـِذه ِفـي للسـان عمل َال  َباء؛َوالْ  َواْلِمیم

 مقــدم ِإَلـى اللَِّسـان أســلة َبـین المذلقـة مـن الثَّــاِني َواْلِجـْنس. اْلِمـیم ثـمَّ  اْلَبــاء ثـمَّ  اْلفَـاء وأسـفلهن

م َوالنُّون الرَّاء: َوِهي اْألَْعَلى، اْلَغار   من المقدمة ١/٤٥ة . الجمهر َوالالَّ

      ٤/٤٣٣وقارن بالكتاب  ،وما بعدها ٦٧٨ینظر: المنتخب )(٤

  ١/٥٢العین  )(٥

  ١٤١ینظر:  دراسات في علم الصوتیات للدكتور ابو السعود الفخراني )(٦

  ٨٥ینظر: نهایة القول المفید )(٧



 
  
 

 
} ٩٠١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، ولجمیــع مــا  تقـدم وجــد اإلبــدال بــین )١(والنـون صــوت أســناني لثــوي أنفـي مجهــور

  المیم والنون في اللهجات العربیة.

القمــع أو القنــع ومعناهمــا أعلــى الســنام  لغتــینا مــن اللــم یعــز كــراع النمــل أًیــهــذا و 

ا، ولكن ابـن سـیده عـزا تحدیدً  هماألي من اللهجات العربیة، ولم أعثر على عزو ل

 َتمــیم َوَبُنــو ،اَألْیــمَ  الحیَّــات مــن الجــانَّ  یســمُّون اْلحجــاز َوأهــل ا مماثلــة، فقــال:ألفاًظــ

  )٢(.َخفَُّفوهُ  َوَلِكن َأصله َوُهوَ  ،مشدَّد اَألِیمِّ  :َیُقوُلونَ  وُهَذیل اَألَینْ  :َیُقوُلونَ 

ــ ا علــى نــص ابــن ســیده الســابق: وعلــى هــذا یقــول أحــد البــاحثین المعاصــرین معلًق

قــد نطقــت باألصــل، ثــم تطــورت الصــیغة فخّففــت، فنطقــت الحجــاز بــالمیم،  فهــذیل

  )٣(وأبدلت تمیم منها النون.

  

أو  مـن كلمتـین أو أكثـر في موضـعین أو أكثر اإلبدال بین صوتین عشر: سابع

عمـا تقــدم وردت بعــض أمثلــة ورد فیهــا اإلبـدال بــین أكثــر مــن صــوت  فضــًال  أكثــر

 ه ربمـا یكـون؛ ألنـالمجموعات السابقة نظـًراضمها إلى في أكثر من موضع، ولم أ

صـوت مــن هــذین الصــوتین مــع مــا یقابلـه مــن الكلمــة األخــرى مــن مخــرج أو حیــز 

ا، واحــد، والصــوت الثــاني مــع مــا یقابلــه مــن الكلمــة األخــرى مــن حیــز آخــر تماًمــ

وربما كان الصوتان في الكلمتین من مخرج واحد، ولكني رأیت أن أجمع ذلك فـي 

فـي   ال أو أكثـر ا؛ ألن اإلبـدال فـي موضـعینت هذا العنـوان نظـرً موضع واحد تح

من انفـردات  وبعض ما یذكر هناموضع واحد كما هو معروف في باب اإلبدال، 

  كراع النمل، التي لم أجدها عند غیره، ومن ذلك:

ــدال والطــاء والتــاء -ا  والمــط والَمــتُّ  والَمــدُّ "قــال كــراع فــي بــاب اإلبــدال:  ،بــین ال

 تُـَزادُ  ثـم الَخـطِّ، فـي والَمطُّ  النََّسِب، في والَمتُّ  وشبِهِه، الحبلِ  في َفالَمدُّ  َدٌل،ُمبْ  واحد

 وٕانمـا" ، وقال في موضـع آخـر:)٤("المواعید في وُیْجَعلُ  ،والَمْطلُ  :فیقال ،الالم فیه

                                                 

  وما بعدها ٣٤٨ینظر: علم األصوات للدكتور كمال بشر  )(١

  ٢/٣١٢المخصص )(٢

  ٣٨٣١اللهجات العربیة في مجالس ثعلب للدكتور عبدالهادي السلمون )(٣

   ٦٥٧المنتخب )(٤



 
  
 

 
} ٩٠٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ذكـره ، ففیمـا )٢("َ وَمدّ  َوَمطَّ  َمتَّ : فقالوا منها أبدلوا ولهذا التاء؛ أخت ألنها؛ )١(زیدت

ـــثالث؛  أوًال  ـــدال والتـــاء والطـــاء فـــي الكلمـــات ال نـــص  فیـــه علـــى إبـــدال كـــل مـــن ال

الشــتراكها فــي معنــى المــّد، وفــي الموضــع الثــاني نــص علــى عالقــة الطــاء بالتــاء 

فهــي أختهــا، یعنــي فــي المخــرج؛ ولهــذا أبــدلوا منهــا التــاء والــدال، وأشــار الزجــاجي 

من كـالم ابـن فـارس اشـتراكها فـي ، ویظهر )٣(إلى  أن مد ومط ومت بمعنى واحد

ـــْيءِ  ِفـــي َوَنـــْزعٍ  َمـــدٍّ  َعَلـــى َیـــُدلُّ  ُأَصـــْیلٌ  َوالتَّـــاءُ  اْلِمیمُ معنـــى المـــّد، فـــ  َمَتـــتُّ  :ُیَقـــالُ  ،الشَّ

 َشـْيءٍ  َواتَِّصـالِ  ُطـوٍل، ِفـي َشـْيءٍ  َجـرِّ  َعَلـى َیـُدلُّ  َواِحدٌ  َأْصلٌ  َوالدَّالُ  اْلِمیمُ و ، َوَمَدْدتُ 

: َوَمطَّـهُ ، الشَّـْيءِ  َمـدِّ  َعَلـى َیُدلُّ  َصِحیحٌ  َأْصلٌ  َوالطَّاءُ  اْلِمیمُ ، و )٤(اَلةٍ اْسِتطَ  ِفي ِبَشْيءٍ 

 ،)٧( ومـتّ  السـیر فـي مـدّ  وقـد، )٦(هومطّـ الحـرف مـدّ  یقـال :ألصمعي، وقال ا)٥(َمدَّهُ 

ـــد وهـــو ـــة والمـــط َواْلمـــدّ  والمـــت :ُدریـــد ابـــن قـــال، و )٨(والمـــطُّ، والمـــتُّ  المُّ ـــي ُمَتَقاِرَب  ِف

والــدال والطــاء والتــاء مــن مخــرج واحــد،  ،)١٠(َواِحــد والَمــدّ  والَمْطــو الَمــطُّ ، و )٩(َمْعنـىالْ 

ُیظهــــر   -یعنــــي فــــي الحــــروف الثالثــــة  -وقــــول كــــراع: مبــــدل فــــي الــــنص األول 

قصور تعریـف اإلبـدال الـذي حصـر الصـوت البـدل والمبـدل منـه فـي صـوت واحـد 

، صـوتبدال فـي أكثـر مـن ، وفي الموضع نفسه، والحاصل هنا أن اإلتینمن كلم

  وفي أكثر من كلمتین.

                                                 

  أي الطاء )(١

  ١/١٢٦، وینظر: اإلبدال ألبي الطیب ٧٠٤المنتخب )(٢

  ٤٠ینظر: اإلبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي )(٣

  وما بعدها ٥/٢٦٨المقاییس  )(٤

   ٢٧٣/ ٥ا لمقاییس )(٥

  ١/٣٧٢، اإلبدال ألبي الطیب٤٧،  الكنز اللغوي١١٩بن السكیتینظر: اإلبدال ال )(٦

  ٥٣،الكنز اللغوي ١٠٣ینظر: اإلبدال البن السكیت  )(٧

  وما بعدها ٤/٢٢، المخصص ٤٨٥ینظر: أدب الكاتب  )(٨

   ١/٤٥، المزهر ١/٨٠الجمهرة )(٩

  ١٣/٢١١التهذیب )(١٠



 
  
 

 
} ٩٠٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

والعالقة الصوتیة مسوغة إلبدال األصوات الثالثة بعضها من بعـض، فمـن حیـث 

، وهي )١(الثنایا وأصول اللسان طرف بین ِممَّا وأ المخرج هي نطعیة عند الخلیل،

، واالصــــــوات الثالثــــــة تشــــــترك فــــــي الشــــــدة أو )٢(أســــــنانیة لثویــــــة عنــــــد المحــــــدثین

، یقــول )٤(، والطــاء هــي النظیــر المفخــم للتــاء، والنظیــر المطبــق للــدال)٣(جــاراالنف

 ولخرجـت ذاًال، والظـاء سـینًا، والصـاد داال، الطـاء لصـارت اإلطباق ولوال سیبویه:

، والطـاء مجهـورة عنــد )٥(غیرهــا موضـعها مـن شــيءٌ  لـیس ألنـه الكــالم، مـن الضـاد

والــدال هــي النظیــر المجهــور  القــدامى مهموســة عنــد المحــدثین، والتــاء مهموســة،

  )٦(لها.

والذي یبدو لي أن كلمة المـّد بالـدال هـي أصـل الكلمـات الـثالث، فالـدال المجهـورة 

متناســبة مــع المــیم المجهــورة قبلهــا، أمــا المــّت بالتــاء ففیهــا انتقــال مــن مجهــور هــو 

المــیم إلــى مهمــوس هــو التــاء، أمــا المــّط فهــي أصــعب الكلمــات، وفیهــا انتقــال مــن 

فل منفتح هو المیم إلى مستعل مطبق هو الطـاء؛ لـذا نسـبت  بعـض الكلمـات  مست

التي حدث فیها إبـدال للطـاء مـن التـاء إلـى تمـیم نحـو أفلطنـي فـي أفلتنـي، ونعتـت 

، )٨(، واالنتقال من التاء إلى  الطاء عملیة تحتـاج إلـى جهـد عضـلي)٧(بأنها قبیحة

ن تكـون التـاء فـي المـّت تحولـت وهو ما یناسب بیئـة بدویـة كتمـیم، ومـن الممكـن أ

إلـــى نظیرهـــا المجهـــور وهـــو الـــدال، فأصـــبحت المـــّد، ثـــم قلبـــت الـــدال إلـــى نظیرهـــا 

   .المطبق وهو الطاء

                                                 

  ٦٧٩، المنتخب٤/٤٣٣، الكتاب١/٥٨ینظر: العین )(١

  ٥٣، ٥١، األصوات اللغویة١٨٣صوات د. بشرعلم األ )(٢

  ١٢٤ینظر: علم اللغة العام القسم الثاني األصوات )(٣

  وما بعدها ١٢٩ینظر: السابق  )(٤

  ٤/٤٣٦الكتاب )(٥

  وما بعدها   ١٢٩، علم اللغة العام القسم الثاني األصوات٥٣، ٥١ینظر: األصوات اللغویة )(٦

جــه القــبح هــو االنتقــال مــن الخفیــف إلــى الثقیــل، ، وربمــا كــان و ٣/١١٥٠ینظــر: الصــحاح )(٧

ــدال، فــي حــین أن التــاء منفــتح مهمــوس.  فالطــاء حــرف مطبــق مجهــور نظیــره المنفــتح ال

    ١١٨ینظر: لغةتمیم 

  ١١٨لغة تمیم )(٨



 
  
 

 
} ٩٠٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  :إبدال الراء من الالم، والدال من التاء -ب

 بالشــتم؛ وعلــوه علیــه اجتمعــوا إذا واْغَرْنــَدْوا اْغَلْنتَــْوا: "ویقــالقــال فــي بــاب اإلبــدال 

، فكراع یرى اإلبدال هنا فـي أكثـر مـن )١("أخوات وهن ،داًال  والتاء اءً ر  الالم أبدلت

صـــوت، فـــالالم أبـــدلت راء، والتـــاء داال، وهـــن أخـــوات، أي إن الـــالم أخـــت الـــراء، 

 مثـــل والقهــر، والضـــرب بالشــتم َعَلــْوهُ  أي رنـــدوااغْ والتــاء أخــت الـــدال، والقــول بــأن 

  )٢(.، مروي عن أبي زیدوالنتاغ

  ة بین الراء واالم والدال والتاء سبقت في أكثر من موضع.والعالقة الصوتی

  في موضعین: إبدال التاء من الدال -ج

ــْنِدیدُ "قــال فــي بــاب اإلبــدال:   ــْنِتیت والصِّ ــیِّدُ : والصِّ ، لــم )٣("الرجــال مــن الشــریف السَّ

أي الصوتین ُأبدل من اآلخر، واإلبدال هنا في موضـعین مـن الكلمتـین،  هنا یبّین

ــیِّد الشــریف مــن الرجــال كمــا ذكــرع كــراعوالكلمتــا ــیِّد الكــریم )٤(ن بمعنــى السَّ ، أو السَّ

، )٦(، وكونهمــــــا بمعنــــــى واحــــــد مــــــروي عــــــن یــــــونس)٥(فــــــي مصــــــادر أخــــــرىكمــــــا 

ــــــندید،)٧(واألصــــــمعي ــــــه ُأبــــــدلت ،وذكــــــر صــــــاحب التــــــاج أن الصِّ ــــــاء داُل  الّتحــــــادِ  َت

 الصــــــندیدال،بینمــــــا جعلهمــــــا الزمخشــــــري مــــــن أصــــــلین مختلفــــــین فق )٨(َمْخَرِجهمــــــا

 یصــد ِألَنَّــهُ  والقهــر الصــدم َوُهــوَ  والصــت الصــد مــن فنعیــل وهمــا السَّــیِّد: والصــنتیت

  )٩(.ویقهره یسوده من

                                                 

ــْوا اَغِرْنــَداًء، واْغَرْنــَدْوا: ٢٢٥وفــي ٦٥٩المنتخــب )(١ ــاءً  واْغَلْنَت ــْوهُ  إذا: اْغِلْنَت ــْتمِ  َعَل ــْربِ و  ِبالشَّ  الضَّ

  ٣/٣٢٥، اللسان٣/٣٨٦، المخصص٢/١٠٥وینظر: غریب الحدیث للخطابي.والَقْهرِ 

  ٣/٣٢٦، اللسان ٢/٥١٧ینظر: الصحاح  )(٢

ـــْنِدیُد،١٨٦، وفـــي٦٥٨المنتخـــب )(٣ ـــْنِتیُت، والصِّ ویراجـــع  الشـــریف؛ الســـید: كلـــه والَمـــَالثُ  والصِّ

  ١/٢١٥، الجراثیم١/٣٤٩الغریب المصنف

  ١٢/١٠٩ینظر: التهذیب )(٤

،  ١/١٠٧، اإلبـــــــــدال ألبـــــــــي الطیـــــــــب٢/٧٧،  دیـــــــــوان األدب ٢/١١٨٩ینظر:الجمهـــــــــرة    )(٥

  ٤/٥٨٥، تاج العروس٢/٥٧اللسان

  ١/١٠٠، المزهر٨/٢٩٦، المحكم١٠٣٢/ ١ینظر: الجمهرة  )(٦

  ٣/٢٦٠،  ٢/٥٧ینظر: اللسان  )(٧

  ٤/٥٨٥ینظر: تاج العروس  )(٨

  ٣/٣ینظر:الفائق   )(٩



 
  
 

 
} ٩٠٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  :بین الطاء والدال في موضعین -د

، الصـوت: والدَّْنَدَنـةُ  والطَّْنَطَنـةُ ومن ذلك في بـاب اإلبـدال:  ، وهنـا اإلبـدال )١(الَخِفـيُّ

  )٢(وهما بمعنى واحد.من الكلمتین، وضعین أیضا بین الطاء والدال في م

  بین (الصاد والسین)، و(الراء والالم)، و(الباء والمیم):  -هـ

 وَأْســـَباِلَها، وَأْصـــَماِرَها َأْصـــَباِرَها إلـــى الكـــأس مـــألتقـــال كـــراع فـــي بـــاب اإلبـــدال:  

 والباء ،الًما والراء ،سیًنا الصاد ُأْبِدَلتِ  رأسها؛ إلى أي وُسْبلٌ  وُصْمرٌ  ُصْبرٌ  واحدها

  )٣(.أخوات وكلهن ،میًما

ینص كراع على اإلبدال بین عّدة أصوات في ثـالث كلمـات؛ حیـث ُأبـدلت الصـاد 

ســینا، والــراء المــا، والبــاء میمــا فــي كلمــات أصــبارها، وأصــمارها، وأســبالها، وكــل 

صــوتین مــن هــذه األصــوات أخــوات، ویقصــد أنهــن أخــوات فــي المخــرج، ومعنـــى 

، وٕابــدال البــاء میمــا فــي )٤(احــد، والمــراد مــلء الكــأس حتـى رأســهاالكلمـات الــثالث و 

أصــــبارها وأصــــمارها، یعنــــي أن البــــاء هــــي األصــــل، وأشــــارت  إلــــى ذلــــك بعــــض 

، وقـول )٥(المصادر والواحد ُصْبر وُصْمر، وهو مروي عن األصمعي وأبـي حنیفـة

لــراء وكــذا ا ،، أي أن الصــاد والســین أختــانأخــوات وكلهــن كــراع فــي نهایــة كالمــه:

  والالم، والباء والمیم.

ـــراء هـــي األصـــل؛ حیـــث أبـــدلت  ویتبـــین ممـــا ســـبق أن كلمـــة أصـــبارها بالصـــاد وال

الصــاد منهــا ســینا والــراء المــا فأصــبحت أســبالها، وأبــدلت البــاء مــن أصــبارها میمــا 

فأصـــبحت أصـــمارها، فالكلمتـــان أصـــمارها وأســـبالها فـــروع عـــن األصـــل أصـــبارها، 

                                                 

  ٦٥٩المنتخب )(١

  ٢٦٩، ١٣/١٦٠، اللسان١٤/٥٠، ١٣/٢٠٥لتهذیبا )(٢

  ٦٥٧المنتخب )(٣

  ١١/٣٢٢، اللسان٣/١٢، المخصص ١٥الكنز اللغوي )(٤

،  اإلبدال البي ١٢/١٢٨، التهذیب٢٧١األلفاظ البن السكیت ،١/١٥ینظر:  الكنز اللغوي )(٥

، ٣/١٢،٤/١٩١، المخصــص ٢/٧١٦، ٢/٧٠٧ ،٢/٥٣، األمــالي للقــالي ١/٥١الطیــب 

، ومعنـــــى ١٢/٣٤٧، تـــــاج العـــــروس ٤٢٦، القـــــاموس ٤/٤٦٨، اللســـــان٨/٣٢٣المحكـــــم 

أصــــبارها  وأصــــمارها فــــي المصــــادر المتقدمــــة: مــــألت الكــــأس حتــــى شــــفاهها وأعالیهــــا 

  وحروفها.



 
  
 

 
} ٩٠٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ألنهمـا مـن مخـرج واحـد هـو  یبـره مـن الناحیـة الصـوتیة؛وٕابـدال الصـاد سـینا لـه مـا 

وٕابــدال    ،، بجانــب اشــتراكهما فــى الهمــسف اللســان مــع أصــول الثنایــا الســفلىطــر 

ا ال إشكال فیـه، فهمـا صـوتان قریبـان فـي المخـرج، ومتحـدان فـي صـفات الراء المً 

صـوتان فهما  ا،الجهر والتوسط واالنفتاح واالستفال والذالقة، وكذا إبدال الباء میمً 

وٕان  ،ویشتركان فى بعض الصفات كالجهر واالستفال واالنفتـاح والذالقـةشفویان، 

، غایة مـا فـي األمـر أن الصـاد فـي أصـبارها )١( كانت الباء شدیدة والمیم متوسطة

شدید انفجـاري، وربمـا كـان فـي ذلـك صوت رخو احتكاكي، تاله الباء وهو صوت 

والمـیم صـوت متوسـط ال هـو شـدید انفجـاري  ا،بعض الصعوبة، فأبدلت البـاء میًمـ

وال رخو احتكاكي، فربما كان في مجيء الصوت المتوسط بعـد الرخـو االحتكـاكي 

  سهولة عن مجيء الشدید االنفجاري بعده.

، لم یشـر إلیهـا كـراع، ویبـدو أنهـا علـى البـدل مـن )٢(وهناك لغة أخرى هي أسبارها

   أسبالها، أي بین الالم والراء.

  

  المعاقبة :ثامن عشر

ســـّمى اللغویـــون اإلبـــدال بـــین الـــواو والیـــاء باســـم المعاقبـــة، وهـــي كثیـــرة فـــي كـــالم 

فـي العربیـة  واو والیـاء أكثـر الحـروف اسـتعماًال الـ العرب، ولعـل ذلـك راجـع إلـى أن

ولهــذا الســبب جعلهمــا ســیبویه بمنزلــة الحــروف التــي تــدانت  ،)٣(كمــا ذكــر ابــن دریــد

، فمـنهم مـن أفـرد لهـا كتابـا ة اهتمام كثیر من العلمـاءونالت المعاقب ،)٤(في المخرج

وأفرد لها بعضهم موضًعا فى  ،)٥(كابن جني؛ حیث أشار إلى ذلك في الخصائص

  .)٦(، وابن سیده فى كتبهم، كابن السكیت

                                                 

   ١٠/٢٤٢مجلة كلیة اللغة العربیة بالقاهرة عدد  )(١

  ١٢/٣٠٤، التهذیب٨/٥٠٧ینظر:المحكم )(٢

  ١/٥٠الجمهرة  )(٣

  .٤/٣٣٥الكتاب  )(٤

٢٦٦/ ١ )(٥.  

  وما بعدها ٤/٢٠٨وما بعدها.، المخصص ١٠٤ینظر: إصالح المنطق :  )(٦



 
  
 

 
} ٩٠٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

أما ما  واو على الیاء من غیرعلة،وال ،: أن تدخل الیاء على الواوقبة معناهااوالمع

 ،ألنه قانون من قوانین التصـریف ،لعلة فلیس من ذلكدخلت فیه الواو على الیاء 

  ومن هذا التعریف یبدو أن المعاقبة ال تتحق إال بأمرین : ـ 

األول : أن یكــون االنتقـــال مـــن الـــواو إلـــى الیـــاء أو العكـــس لـــیس ناشـــًئا عـــن علـــة 

مــا تقلــب فیــه الــواو لعلــة تصــریفیة، یقــول ابــن فــال یــدخل فــى المعاقبــة  ،تصــریفیة

 والــواوُ  الــواوِ  علــى الیــاءُ  َتــدخلُ  كیــفَ  وُأري ،الُمعاَقبــة مــن َشــْیئا اآلنَ  ُكــروأذ ســیده:

ـا اْلَعـَرب مـن اْلَواِحـَدة الَقبیلـة ِعند لُمعاَقبةٍ  إّما ،ِعلَّةٍ  غیرِ  من الیاءِ  على  الفتـراق وٕامَّ

 فَـَال  لعلَّـة الـواوِ  على والیاءُ  الیاءِ  على الواوُ  ِفیهِ  َدَخَلتْ  َما فأمَّا اللَُّغَتْین ِفي الَقبیلتین

: والثـانى ،)١(التصـریف َقـوانین مـن قـانونٌ  ِألَنَّـهُ  اْلكتـاب َهـَذا ِفـي ِذْكـره ِإَلـى ِبَنـا حاجةَ 

 یعــد مــن التعاقــب مـــا : الواویـــة والیائیــة لــذا الیكــون المعنــى متحــًدا فــى الصــیغتین أن

ــ الــذى قُ : الــزِّ یــرُ ، والكِ الطــینالمبنــى مــن  : )ورُ الُكــ(اختلــف معنــاه، فـــ ْنَفُخ فیــه، فــال ُی

   .)٢(معاقبة هنا

ـــة، منهـــا ـــد كـــراع النمـــل مـــن المعاقب ـــة عدیـــدة عن ـــُة،" :هـــذا وقـــد وردت أمثل  واْلُعَجاَی

ــانِ : َواْلُعَجــاَوةُ   فــي عصــبة هــي ویقــال ِفْرِســِنِه، ِإلَــى ُرْكَبتِــهِ  مــن َتَتَحــدَّرُ  َعَصــَبةٌ : ُلَغَت

لـواو فـي بعـض المصـادر فـي معنـى ، والكلمتان وردتا بالیـاء وا◌ِ )٣("النَّاَقة ید باطن

ونصت بعض المصادر على أنهما  ،)٤( العصب الذي في فرسن البعیر، أورسغها

 الِحْنـِدیَرُة،: للحدقـة ویقـال ومـن المعاقبـة قولـه:، )٥(لغتان عن أبي عبید واألصـمعي

ة علـــــى ، فاللغــــة األولــــى والثانیــــ)٦(لغـــــات أربــــع والُحْنــــُدوَرة؛ والِحْنــــَداَرة، والِحْنــــَدْوَرُة،

                                                 

  ٤/٢٠٨المخصص )(١

    ٢٤٠اللهجات العربیة نشأًة وتطوًرا  ینظر:   )(٢

ــٌة، ُعَجــاَوٌة،: الناقــة یــد بــاطن فــي لعصــبة ویقــال: ٥٤٤، وفــي٧٧المنتخــب )(٣ ــٌة؛ وُعَجاَی  وِعَجاَی

  .لغات ثالث

ــــــــــــــب١٠٨إصــــــــــــــالح المنطــــــــــــــق )(٤ ــــــــــــــب٥٦٨، أدب الكات ــــــــــــــي الطی ــــــــــــــدال ألب ، ٢/٥١٧، اإلب

  ١٥/٣٠، اللسان ٢/١٥٥المخصص

، شـــــــــرح أدب الكاتـــــــــب البـــــــــن ٤/٢١١، المخصـــــــــص٣/٣٠، التهـــــــــذیب ٢/٢٠٤الجـــــــــراثیم )(٥

  ٣٨/٥٣٧، تاج العروس١٥٥الجوالیقي

  ١/٥٣٩المنتخب )(٦



 
  
 

 
} ٩٠٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

أبـــو عبیـــد عـــن األمـــوي، والـــواو فـــي معنـــى  الحدقـــة، رواهمـــا المعاقبـــة بـــین الیـــاء 

 ،)٢( الفـــّراء َعـــن َســـلَمة كمـــا رواهمـــا  ،)١(َأجـــود والِحْنـــِدیَرةُ  وأشـــارت إلیهمـــا المصـــادر

 ثالث وِعَجاَیٌة؛ وُعَجاَیٌة، ُعَجاَوٌة،: الناقة ید باطن في لعصبة ویقالومن المعاقبة، 

جـــاوة بـــالواو والیـــاء لعصـــبة فـــي بـــاطن یـــد الناقـــة كمـــا ذكـــر كـــراع، أو ، فعُ )٣(لغـــات

أبي عبید   د، وهما لغتان عن)٤(لعصب في قوائم اإلبل والخیل كما ذكرت المصادر

 ِإَلـى اْلَبِعیـر ركبـة مـن تنحـدر بَعَصـبة َمْوُصـوَلة تكـون لحـم مـن ُمضـغة قدربمعنى 

  .)٧(َوَیاِئیَّةٌ  َواِویَّةٌ  َكِلَمةُ الْ  َوَهِذهِ ، )٦(، وهو قول األصمعي)٥(الِفْرِسن

مثلــة المعاقبــة ولـــم یســمها كـــذلك، وٕانمــا  یعـــرض األولــم یعــز كـــراع أي مثــال مـــن 

ـــذكر أنهمـــا لغتـــان ـــین بـــالواو أو بالیـــاء وی ـــتمكن البحـــث مـــن عزوهـــا الكلمت ، ولـــم ی

والـــذي یبـــدو أن الـــواو هـــي االصـــل، والیـــاء بـــدل عنهـــا؛ ألن الیـــاء أخـــف  ا،تحدیـــدً 

 ،)٨(علــیهم أخــف ألنهــا الــواو؛ ال القلــب فــي الغالبــة الیــاء وكانــت لــواو،علــیهم مــن ا

ـــل النطـــق  ، والتـــى جـــاءت بالیـــاء تمثـــل األصـــليفاللهجـــة التـــى جـــاءت بـــالواو تمث

   )٩(.حدیثة أو الفرعیةالمرحلة ال

وعن العالقة الصوتیة بین الواو والیاء فلـیس هنـاك مـا یسـوغ اإلبـدال بینهمـا عنـد  

  القدامى، فالواو

                                                 

  ٣/١٣٦٤شمس العلوم ١/٢٦٧ینظر: مجمل اللغة )(١

  ٥/٢١٥التهذیب )(٢

  ٥٤٤المنتخب )(٣

  ٢/١٠٤٣الجمهرة )(٤

  ٤/٤٧٢، المخصص٣/٣٠،  التهذیب٢/٢٠٤الجراثیم )(٥

  ٣٨/٥٣٧تاج العروس )(٦

  ١٥/٣٠اللسان  )(٧

  .٤/٣٦٥ ،٤/١٦٧الكتاب  )(٨

    ٥٥٨إبدال الحروف في اللهجات العربیة  )(٩



 
  
 

 
} ٩٠٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

لســان مــن وســط ال )غیــر المدیــة(الیــاء ر المدیــة تخــرج عنــدهم مــن الشــفتین، و غیــ 

، مما یجعل شرط التبـادل بینهمـا فهما متباعدان ،)١(بینه وبین وسط الحنك األعلى

  )٢(.بینهما منعدًما
وابــن جنــى جعــل العلــة مــن التعاقــب هــي مجــرد التخفیــف؛ حیــث یلمــح ذلــك مــن  

 ووجـــه...الفـــراء عـــن روینـــاه فیمـــا الصـــیاغ: للصـــواغ یقولـــون الحجـــاز أهـــلقولـــه: 

 فأبــدلوا -اســتعماله كثــر فیمــا ســیما ال- الــواوین التقــاء كرهــوا أنهــم منــه االســتدالل

 إبـدالها إلى تضطر علة هناك ولیس ، ثم قال رحمه اهللا:)٣(یاء العینین من األولى

  )٤(.مجرًدا االستخفاف من أكثر إبدالها

؛ ألن  الـواو  لإلبـدال فیهمـا خـرجین بینهمـا مسـوغأما عند المعاصرین فإن قـرب الم

 ، أما  الیاء  فإنهم یوافقـون القـدماء)٥(من أقصى اللسان مع أقصى الحنك  عندهم

وعلـى هـذا فـإن  ،)٦(، وهو وسط اللسان مـع وسـط الحنـكعلى تحدیدهم لها القدماء

علـى رأى  ،رب المخـرجینالتبادل بین هذین الصوتین تجیزه القوانین الصوتیة ؛ لقـ

؛ لــذا رأینــا كانــت الیــاء امتــداًدا للكســرة، والــواو امتــداًدا للضــمة وٕاذا، )٧(.المعاصــرین

  .، وعلى هذا تفسر الكلمات السابقةمنهما تختص بطائفة من العرب كًال أن 

  :اإلبدال في الصوائت

الحركـــات هـــو أحـــد نـــوعي اإلبـــدال اللغـــوي، والحركـــات  الصـــوائت أو اإلبـــدال بـــین

، وربمــا )٨(تلیهــا الكسـرة وأثقلهــا الضــمة ، فالفتحــة أخفهــاالقصـیرة تختلــف خفــة وثقـًال 

كانـت خفــة الفتحــة راجعــة إلــى أن أول اللســان یهـبط علــى أقصــى مــا یمكــن  حتــي 

یســتوي فــي قـــاع الفــم مـــع انحــراف قلیـــل فــي أقصـــى اللســان نحـــو أقصــى الحنـــك، 
                                                 

  ، وما بعدها٦٧٨، المنتخب٤/٤٣٣ینظر: الكتاب  )(١

  ٣٨٤٢اللهجات العربیة في مجالس ثعلب  )(٢

  .٢/٦٧الخصائص  )(٣

  .٢/٦٨السابق  )(٤

  .١٢٠أصوات اللغة العربیة / للدكتور  عبدالغفار هالل  )(٥

   ١١٩السابق  )(٦

  ٣٨٤٣اللهجات العربیة في مجالس ثعلب  )(٧

  ١١٨اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة )(٨



 
  
 

 
} ٩١٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، وكانت الضمة والكسرة ثقیلتین الرتفاع اللسان )١(وحال الشفتین معها حال انفراج

یمكــــن علــــى الحنــــك األعلــــى حتــــى یســــمح للهــــواء بــــالمرور دون  إلــــى أقصــــى مــــا

احتكــاك، ولكــن وضــع الشــفتین مــع الكســرة فــي حالــة انفــراج، ومــع الضــمة یكونــان 

  )٢(في كامل االستدارة.

بـین هـذه الحركـات، تبادلـت هـذه الحركـات مواضـعها،  ونظًرا لالختالف خفة وثقًال 

اث كـراع النمـل، ومـن ذلـك مـا وكان لذلك أثر وصدى في اللهجـات العربیـة فـي تـر 

  یلي:

  

  بین الفتح والكسر أوال:

تبادلـــت الفـــتح والكســـر مواضـــعهما  مـــرات عدیـــدة فـــي تـــراث كـــراع النمـــل، ویمكـــن 

  تصنیف ما ورد من ذلك في تراثه على النحو اآلتي:

ــان -١ ــى أنهمــا لغت ــه عل ... لغتــان والــذِّیَفانُ  والــذَّْیَفانُ " ومــن ذلــك ،مــا اقتصــر فی

الذوفان بالواو بدل عضها لغة ، وأضافت ب)٤(وقد أشارت المصادر إلیهما، )٣("السم

، )٨(، والـذُّواف)٧( الـذَُّؤاف :، وأضافت مصـادر أخـرى لغـة)٦(، على المعاقبة)٥( الیاء

، وفــــي بعــــض المصــــادر لغــــة بفــــتح الیــــاء مــــع فــــتح )٩(الــــذِّْئَفانُ  :وأضــــاف بعضــــهم

ــة أ)١٠(الــذال ا، فكمــا تكــون المماثلــة فــي و إتباًعــ، وربمــا كانــت اللغــة األخیــرة مماثل

ا في الحركات، وبذلك تكـون الیـاء وافقـت حركـة الـذال قبلهـا، الصوامت تكون أیضً 

                                                 

  ١١٣غفار، أصوات اللغة العربیة للدكتور عبدال٣٧ - ٣٣ینظر: األصوات اللغویة )(١

  ، وما بعدها١١٢، أصوات اللغة العربیة٣٧-٣٤- ٣٣ینظر: األصوات اللغویة )(٢

  ٣٤٦المنتخب )(٣

  ٢٣/٣٢١، تاج العروس٩/١١١، اللسان ٢/٣١٥، المخصص١٣٦٢/ ٤ینظر: الصحاح )(٤

  ١٠/١٠٨، المحكم والمحیط األعظم٢/٣١٥، المخصص٢/٧٠٠ینظر: الجمهرة  )(٥

  ٩/١١١، اللسان١٠/١٠٨عظمینظر: المحكم والمحیط األ )(٦

  ١٥/١٧التهذیب  )(٧

  ٩/١١١اللسان  )(٨

  ٩/١١١، اللسان ٤/٢٣٢٠، شمس العلوم١٠/١٠٦ینظر: المحیط   )(٩

  ٢٣/٣٢١، تاج العروس١٠/١٠٨ینظر:  المحكم والمحیط األعظم )(١٠



 
  
 

 
} ٩١١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ویسـمى التـأثر التقـدمي، أمـا لغـة الـذئفان بـالهمز، فربمـا ُخففـت عنهـا لغـة الـذِّیفان، 

   .ولغة الذؤاف مهموزة، والمخففة عنها هي الذُّواف

 أربــــع اإلْصــــَبِع؛ فــــي للــــذي: وَخْیتَــــامٌ  وَخاتَــــاٌم، وَخــــاَتٌم، َخــــاِتٌم، :ویقــــال" ،ومــــن ذلــــك

، )٢(ذكرتهمـا المصـادر وقـد ، ومـا یعنینـا هنـا الفـتح والكسـر فـي تـاء خـاتم،)١("لغات

د عـزا وقـ ،)٣(اشـاذً  قلـیًال  ِإالَّ  بالكسـِر، خـاتٌم، ُیقـالُ  الوذكر أبـو هـالل العسـكري أنـه 

واَألْرَبعـاء "، ومـن ذلـك ،)٤(لبنـي تمـیمالكسـر فیـه ألهـل الحجـاز، والفـتح  الزمخشري

   ،)٥("بفتح األلف والباء، واَألْرِبعاء بفتح األلف وكسر الباء لغتان

، )٧( ، وحكــي عــن االصــمعي رفضــه لفــتح البــاء منهــا)٦(ففــتح البــاء وكســرها لغتــان

 الباء بكسر واألْرِبعاءا، وهو محكي عن ابن األعرابي، وُحكي عنه فتح الباء أیضً 

، ولغـــة فـــتح البـــاء مســـموعة، ونقـــل عـــن أبـــي عبیـــدة والتـــوزي وأبـــي )٨(دةالجیـــ هـــي

، وكسـر )١١(وهـي لغـة قلیلـة ،)١٠(وروي ضـم البـاء ،)٩( فصـیحة عثمان المازني أنهـا

  .)١٢(الباء لغة ُعقیل، وفتحها لغة بني أسد

أن  نص فیهـا علـى ،لتبادل الفتح والكسر عند كراع بعض األمثلةما سبق كانت و 

ولـم لهجـة، ولـم یـرّجح لـم یعـز فیهـا الذي ظهر لي منهـا أنـه غتان، و ل الفتح والكسر

ـــى غیرهـــا قـــوة  تانممـــا یبـــّین أن لغتـــي الفـــتح والكســـر عنـــده متســـاوی ،یقـــّو لغـــة عل

                                                 

  ٥٣٩المنتخب )(١

   ١٢/١٦٣، اللسان٥/١٥٥المحكم ٥/١٩٠٨، الصحاح ١/٣٨٩ینظر: الجمهرة )(٢

  ٢٢٨التلخیص في معرفة أسماء األشیاء )(٣

  وما بعدها ٢/٤٢٨شرح المفصل للزمخشري )(٤

  ١٠١المجرد )(٥

  ٢/٢٢٧التهذیب )(٦

  ١٣٢إصالح المنطق )(٧

  ٥٦٥ینظر: أدب الكاتب )(٨

  ١/٣١٧الجمهرة )(٩

  ٨/١٠٩، اللسان ٢/١٤٢المحكم  ،٥/٥٢ینظر: ا لمخصص  )(١٠

  ١/٢١٦المصباح  )(١١

  ٢١/٣٢، تاج العروس١/٢١٦، المصباح ٨/١٠٩اللسان  ،٣/١٢١٥ینظر:الصحاح )(١٢



 
  
 

 
} ٩١٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

كمـا  غیر متساویة عند غیره بعض اللغات المذكورةأو قلة وكثرة، ولكن   ،اوضعفً 

كسـر البـاء فـي  وهعـز  :أمكن عـزوه مـن اللهجـات، ومنهـا امالبحث  اعز  كما ،سبق

كمــا ُعــزي  الكســر فــي خــاتم ألهــل الحجــاز، ، وفتحهــا لبنــي أســد ،األربعــاء لعقیــل

والفــــتح لبنــــي تمــــیم، وهــــذا العــــزو یعنــــي أن اللهجــــات ال تعــــرف االطــــراد الــــذي ال 

عــزو الفــتح وهــو األخــف إلــى البیئــة المتحضــرة فــي الحجــاز، یتخلــف، فــالمعروف 

نجــد بصــفة عامــة، وهــي قبائــل بادیــة  ال  هــلأوأن یعــزى  الكســر إلــى تمــیم وأســد و 

  )١(تنفر طبائعهم من الخشونة.

والعالقة الصوتیة بین الفتحـة والكسـرة مسـوغة للتبـادل بینهمـا، فاللسـان مـع الفتحـة 

ا فـي قـاع یهبط إلى أقصى ما یمكن أن یصل إلیـه فـي الفـم، بحیـث  یكـون مسـتویً 

، والكســرة  یرتفــع )٢(حنــكمــع انحــراف قلیــل فــي أقصــى اللســان نحــو أقصــى ال ،الفـم

بحیــث ال  ،اللســان معهــا إلــى أقصــى مــا یمكــن أن یصــل إلیــه نحــو الحنــك األعلــى

، والشفتان معها في حـال انفـراج )٣(یحدث الهواء المار بینهما أي نوع من الحفیف

مــن الكســر ن یرینــا أن الفــتح  أیســر فــي نطقــه ، ووضــع اللســان مــع الحــركتی)٤( تــام

فالفتحـة أخـف علـیهم مـن الضـمة والكسـرة ، )٥(لي أكثـرإلى جهـد عضـالذي یحتاج 
أثنــاء النطــق، حیــث یخــرج الهــواء مــن الفــم حــًرا  هــا ال تتطلــب مجهــوًدا، لــذا فإن)٦(

ــا ، ولــیس األمــر كــذلك مــع تــذكر علــى اللســان أو حركــة للشــفتیندون مشــقة  طلیًق

كســرة ، أمــا الضــمة والمــن أصــوات اللــین المتســعة ، فالفتحــة تعــد)٧(الكســرة والضــمة

   )٨(.فهما من أصوات اللین الضیقة

                                                 

  ١٢٠ینظر: اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة )(١

، أصـوات اللغـة ١٩٧، علـم اللغـة العـام القسـم الثـاني األصـوات٣٣ینظر: األصوات اللغویة )(٢

  ١١٣العربیة د. عبدالغفار هالل

  ٣٣ینظر: األصوات اللغویة )(٣

  ١١٢یة د.عبدالغفار هاللأصوات اللغة العرب )(٤

  ٢٣٤لغة تمیم )(٥

   ٤/١٦٧) كتاب سیبویه ٦(

   ٣٦ ،٣٥) الحركات العربیة فى ضوءعلم اللغة الحدیث ٧(

  وما بعدها٤٣) األصوات اللغویة ٨(



 
  
 

 
} ٩١٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  

  

  :أو إحداهما تاناللغفیه یت ما عز  -٢

ــــْرعُ ومـــن ذلــــك، " ــــْرعُ  قَـــیسٍ  ُلَغــــةُ  والصِّ ، وهـــذا  العــــزو جــــاء فــــي )١("تمــــیم لغــــة والصَّ

وردتا في بعض المصادر من دون اللغتان و  ،)٢( المصادر عن ابن السكیت وغیره

ـه رض،باألَ  الطَّْرحُ : الَصْرعُ و  ،)٣( عزو ومـن ذلـك ، )٤(اِإلنسـانب التَّْهـِذیِبب ِفـي وَخصَّ

َأْبـَرأ جاز، وسائر العرب یقولون: بِرئـت لغة أهل الح ویقال: بَرْأت من المرض َأْبرأ"

 الِحجازِ  َأْهلُ  :اللِّْحیاِنيُّ  قالَ ، وهذا العزو منقول عن اللحیاني، ففي المحكم: )٥("ُبْرأً 

ــَرأُ  َبــَرْأتُ  َیُقوُلــونَ  العاِلَیــةِ  وأهــلُ  ،وُبــُرًءا ُبــْرًءا َأْبــُرؤُ  الَمــَرضِ  مــن َبــَرْأتُ  َیُقوُلــونَ  ــْرًءا َأْب  َب

  )٦(.وُبُرأً  ُبْرًءا َبِرْئتُ  َتُقول وَتمیمُ  وُبُروًءا

  :فهاح فیه إحدى اللغتین أو ضعّ ما رجّ  -٣

ْنءُ : اإلنسان لولد یقال" ،ومن ذلك ْنءُ  الضَّ  ، فهـو هنـا)٧("أكثـر والفتح لغتان ،والضِّ

یــرى الفــتح أكثــر، وممــن قــال بــذلك أبــو عمــرو بــن العــالء الــذي أورد كســر الضــاد 

 الضـاد بكسـرِ  الضـْنءُ : ُیقـال وقـدمن الضنء بصیغة التقلیـل أو التمـریض، فقـال: 

، ففـــتح الجـــیم أفصـــح، )٩("أفصـــح والفـــتح والَجَهـــازُ  والِجَهـــازُ ومـــن ذلـــك، " ،)٨( أیضـــا

فر والعـروس والمیـت، وهـو مـا ُیفهـم ویبدو في كالمـه أن الجهـاز شـامل جهـاز السـ

 الِجهــاز :یقــول مــن ُیَخطِّئــون البصــرةِ  أهــلَ  وســمعتُ مــن كــالم الخلیــل الــذي یقــول: 

                                                 

  ٥١٢المنتخب )(١

  ٢١/٣٢٩، تاج العروس٨/١٩٧، اللسان٤/٤٠٢،المخصص٣٠ینظر: إصالح المنطق )(٢

  ٦/٣٧١٢علوم، شمس ال١/١٨٨دیوان األدب )(٣

  باألرض طرحه: أي صرعًا، صرعه: ٢٩٩/ ١عن اللیث، وفي العین  ٢/١٧التهذیب )(٤

  لغتان َوَبرأ جرحه َبِرئَ  ویقال: ٤٧٨وفي المنتخب ٢٦٤المجرد )(٥

  ١/٣١، اللسان١٧٩، وما بعدها، تحفة المجد الصریح١٠/٢٨٦ینظر:المحكم  )(٦

  ١٣١المنتخب )(٧

، تهـــــــذیب ٣/١١١، غریـــــــب الحـــــــدیث ألبـــــــي عبیـــــــد١/٣٩٤ینظـــــــر: الغریـــــــب المصـــــــنف  )(٨

  ١/١١٢، اللسان١/٦٠، الصحاح١٢/٤٨اللغة

  ٥٢٤المنتخب )(٩



 
  
 

 
} ٩١٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 ،)٣(الَجهـــاز فـــي ُلغـــةٌ : والِجهـــازُ ، )٢(، والكـــالم بـــالفتح عنـــد ابـــن الســـكیت)١(ربالكســـ

 بـالفتح ُكـهُ وَمَال  )٥(األمـر وِمـالكُ " ،ومـن ذلـك ،)٤( بجیـدة َلیسـت ُلَغـة ِباْلَكْسـرِ  وِجهاز

 ، ولغة فتح المیم هنا قلیلة، یقول ابـن السـكیت:)٧(اللغتان في المصادرو  ،)٦( "قلیلة

ومـن  ،)٩(ردیئـةف الفـتح بأنـه لغـة ِصـ، ووُ )٨(بـالفتح َمـَالكٌ  وسـمع اَألْمـر، ِمـَالك هذا

 الـــَوَزارة بعضـــهم عـــن عمـــرو أبـــو وحكـــى ،)١٠("ضـــعیفة لغـــة والـــِوزارة والـــَوزارة" ذلــك،

 واْلــَوْزاَرة الــِوَزارةو  ،)١٢(أعلى فــي بعــض المصــادر، والكســر )١١(الَكــَالم الــِوَزارةو  بــالفتح،

ـــْربِ  َهـــَذا علــى َواْلَغاِلـــب ،واْلَوَالیـــة كالِوَالیــة  ُمْجـــَرى ُیْجریـــه الكْســـر ِســیَبَوْیهٍ  ِعْنـــد الضَّ

ناِئع   )١٣(.الصَّ

عمـرو اقتفى كراع النمل أثر سابقیه فـي تـرجیح الفـتح أو الكسـر كـأبي  وفیما سبق

ـــن العـــالء ـــرهم، وكـــذا فـــي تقویتـــه وتضـــعیفه لـــبعض  ،ب ـــن الســـكیت وغی ـــراء واب والف

، وهــو فــي فــي الــوزارة ه للغــة كســر الــواوفتضــع یختلــف عــنهم إال فــياللغــات، ولــم 

، وبخاصــة ده وارد، واحتمــال خطــأ الضــبط والتصــحیف عنــبعــض المصــادر أعلــى

  أن ضبط الكلمات عنده بالشكل ولیس بالعبارة.

                                                 

، مجمـــع ١٥/٨٩، تـــاج العـــروس٥/٣٢٥، اللســـان٦/٢٥التهـــذیب ،٣/٣٨٥ینظـــر: العـــین   )(١

  ١/٤٢٣بحار األنوار

  ٨٣إصالح المنطق )(٢

  ١/٤٥٩دیوان األدب )(٣

  ١٥/٨٩س، تاج العرو ٥/٣٢٥، اللسان٦/٢٥التهذیب )(٤

  ٤/١٦١١. الصحاحبه یقوم ما )(٥

ویقـــال: شـــهدنا إمـــالك األمـــر، وَمِ◌الكـــه ثـــالث لغـــات.   ٢١٠، وفـــي المجـــرد٥٢٤المنتخـــب )(٦

  یقصد فیها فتح المیم وكسرها في المیم من مالكه، والثالثة لغة: إمالك

  ١٠/٤٩٤، اللسان٧/٥٦، المحكم٤/١٦١١، الصحاح١/٣٨١دیوان األدب )(٧

  ٨٣المنطق ینظر:  إصالح )(٨

  ١/١٧٨ینظر: المزهر )(٩

  ٥٢٩المنتخب )(١٠

  ٤/٤١٣، المخصص٨٨إصالح المنطق)(١١

  ١٤/٣٦٠، تاج العروس٥/٢٨٣، اللسان٩/١٠٤ینظر: المحكم )(١٢

  ١/٣٢٥المخصص )(١٣



 
  
 

 
} ٩١٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

   ین الكسر والضمبثانیا:  

تبادلــت الكســرة والضــمة مواضــعهما، ویمكــن تصــنیف مــا ورد مــن ذلــك فــي تــراث 

  كراع النمل إلى:

 ،دابَّــةٌ : ُلَغتَــانِ  واألُیَّــُل، واِإلیَّــلُ "ومــن ذلــك ، مــا اقتصــر فیــه علــى أنهمــا لغتــان -١

بمعنـى الوعـل، واللغتان فـي المصـادر  ،)١("أحواله جمیع في علیه واقع االسم وهذا

، وعــّد ابــن قتیبــة فــتح الهمــزة مــن هــذه الكلمــة مــن لغــة )٢(وفیهــا فــتح الهمــزة أیضــا

 ، ومـا عـده ابـن قتیبـة مـن لحـن العامـة)٣( العامة، وذكر لغتـي ضـم الهمـزة وكسـرها

، وفـي الكلمـة لغـة )٤( ، وبـذلك یكـون فـي الكلمـة ثـالث لغـاتثابت في المعاجم لغـة

 یقـــول الجـــوهري: ،)٥(عـــرف بالعجعجـــةبـــالجیم بـــدل الیـــاء المشـــددة وهـــو مـــا ی رابعـــة

ــلُ  : العـــالء بـــن عمـــرو أبـــو قـــال ...االوعــال مـــن وهوالـــذكر اِإلیَّـــِل، فـــي لغـــةٌ : واإلجَّ

الُمْشــُط، ویقــال بضــم " ،ومــن ذلــك ،)٦(جیمــا المشــددة اءالیــ یجعــل عــراباأل بعــض

، واللغـات )٨(ُمُشـط وزاد في موضعین آخرین لغة ثالثة هـي )٧("المیم وكسرها لغتان

ومـــا یعنینـــا هنـــا همـــا لغتـــا ضـــم المـــیم  ،)٩(الث رواهـــا أبـــو عبیـــد عـــن الكســـائيالـــث

                                                 

، ٧٦.صُلَغتــان وضـمها، الهمــزة بكسـر اإلیَّـل،: للوعــل وُیقـال، وفـي المنجــد: ١٠٧المنتخـب )(١

  ١١/٧٣١ینظر: اللسان َناِدَرٌة، اَألخیرة اْلَجَبِل؛ َتْیس اَجِمیعً  والُوِعلُ  الَوِعلو 

 الهمــــزة بفــــتح،، وفیــــه ٣١ینظر:شــــرح المعلقــــات التســــع المنســــوب ألبــــي عمــــرو الشــــیباني  )(٢

  ،وفیه األُیل لغة في اِإلیل ٤/١٧٤، دیوان األدبوضمها وكسرها،

  كسر، وفیه قال:  والوجه بال٢/٢٧٦، وقارن بالجراثیم٣٩٠أدب الكاتب )(٣

     ١١/٣٣، وزاد في اللسان: والوجه الكسر١٥/٣١٧التهذیب )(٤

، والجــوهري وتبعــه ابــن ١/٥٥العجعجــة فــي قضــاعة؛ حیــث یجعلــون الیــاء جیمــا. التهــذیب )(٥

، ١/٣٢٨منظـــــور جعلهـــــا فـــــیهم، بشـــــرط أن تكـــــون الیـــــاء مـــــع العـــــین. ینظـــــر: الصـــــحاح

قــف، وذكــر علــة ذلــك ، ونســبها ســیبویه لنــاس مــن بنــي ســعد فــي حــال الو ٢/٣٢٠اللســان

  ٤/١٨٢فقال: ألنها خفیة، فأبدلوا من موضعها أبین الحروف. كتاب سیبویه

  ١٤١، تصحیح التصحیف٣٧، الحور العین لنشوان الحمیري٤/١٦٢١الصحاح  )(٦

  ٣٣٥المنتخب )(٧

  ٢٠٥المنجد، ٥٤٨المنتخب )(٨

  ١/٣٧٨، المخصص١١/٢١٨ینظر: التهذیب   )(٩



 
  
 

 
} ٩١٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 وخّطــَأ ابــن، )٣(وزاد ابــن قتیبــة فــتح المــیم ،)٢(، وقــد وردتــا فــي المصــادر)١(وكســرها

ا أبــو الهیـثم وهــي ، ولغــة َراِبَعـة رواهـ)٤(دریـد اْلمْشـط بالكســر ِإالَّ َأن َیُقولُـوا: ممشـطا

ولغـــة أخـــرى هـــي ممشـــط بمیمـــین ، )٥(ن وتشـــدید الطـــاءالمـــیم والشـــی الُمُشـــطُّ، بضـــم

، وجمـع الفیـروز آبـادي اللغـات فـي الكلمـة فقـال: الِمْشـُط، )٦(األولى منهمـا مكسـورة

م ، وأفصح اللغات)٧(مثلثًة وككتٍف وُعُنٍق وُعُتلٍّ وِمْنَبٍر: آلٌة ُیْمَتَشُط بها   .)٨( الضَّ

  ما رجح فیه إحدى اللغتین على األخرى: -٢

؛ ُود�ا لــه كنــت :ویقــال"ك، ومــن ذلــ ، ففــي ود وخــّل ضــم )٩( "َأْجــَودُ  وِخــال�  وِود�ا وُخــال�

  الواو وكسرها 

ا عنـد ابـن وهـو األكثـر سـماعً  )١٠( أكثر عنـد اللحیـانيوهو والكسر أجود عند كراع، 

 شعر القلیل للرجل ویقال"، ومن ذلك )١٢( أشارت المصادر إلى اللغتینو ، )١١(سیده

 هــو، ومـا یعنینــا )١٣("لغــات ثـالث أقلهــا؛ والضـم وُســَناٌط، وِسـَناٌط، َســُنوٌط،: الخـدین

 َال ، رواهمــا أبــو العبــاس عــن ابــن األعرابــي للــذي مــن ســناط كســر الســین وضــمها

، وأوردتهمـا كتـب اللغـة والمعـاجم لهـذا المعنـى، وللـذي ال لحیـة )١٤(َوجهـه ِفي َشْعر

                                                 

اإلتبــاع أو المماثلـة؛ حیــث ماثلـت الشـین ضــمة المـیم وتــأثرت  لغـة ضـم الشــین والمـیم علـى )(١

  بها

  ١/٣٧٨، المخصص١/١٧٨، دیوان األدب٦/٢٤٠ینظر: العین  )(٢

  ٥٧٠ینظر: أدب الكاتب  )(٣

  ٢٠/١٠٤، تاج العروس٤/٦٣، مطالع األنوار١/٣٨٨، مشارق األنوار٥١٢الجمهرة )(٤

  ٢٠/١٠٤، تاج العروس٧/٤٠٣، اللسان١١/٢١٩التهذیب  ))(٥

  ٤/١٣٩، تهذیب األسماء واللغات٢٨٨تحریر ألفاظ التنبیه )(٦

  ٦٨٧القاموس )(٧

  ٢٠/١٠٤، تاج العروس٢/٦٣٩إكمال اإلعالم )(٨

  ٥١٤المنتخب )(٩

  ١١/٢١٨، اللسان٤/٥١٦المحكم )(١٠

  ٤/٤٠٤المخصص )(١١

  ٢٨/٤٢٩، تاج العروس٩٩٤، القاموس٣/٤٢٨المخصص )(١٢

  ٥٤١المنتخب )(١٣

  ١٢/٢٣٧التهذیب )(١٤



 
  
 

 
} ٩١٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 م السـین مـن قـول العامـة، وجعـل الصـفدي ضـ)١(له، أوللذي لحیته قلیلة في الـذقن

لمــن ذكــر أنهــا  اداعًیــالضــم أقــل اللغــات  إلــى أن كــراع فــي إشــارة ، وربمــا كــان )٢(

  من كالم العامة.

نمـل فیهـا بـالقول: لما سـبق كانـت أمثلـة تبـادل فیهـا الكسـر والضـم، اكتفـى كـراع او 

ا بســــابقیه إنهــــا لغتــــان، ورجــــح أو قــــّوى إحــــدى اللغــــات فــــي بعضــــها اآلخــــر متــــأثرً 

حیــاني وغیــره، وهــو فــي جمیـــع مــا ذكــر لــم یعــز لغـــة إلــى قائلیهــا مــن القبائـــل كالل

إن  :ا، ولكـن یمكـن القـولالعربیـة، ولـم أتمكـن مـن عـزو األمثلـة التـي ذكرهـا تحدیـدً 

القبائل البدویة مالت بوجه عام إلى  مقیاس اللین  الخلفـي المسـمى الضـمة؛ ألنـه 

لقبائـــل المتحضـــرة وجـــدنا مظهـــر مـــن مظـــاهر الخشـــونة البدویـــة، فحیـــث كســـرت ا

یرتفع اللسان معهمـا إلـى أقصـى وكل من الكسرة والضمة ، )٣(القبائل البدویة تضم

ما یمكن أن یصل إلیه نحو الحنك األعلـى، بحیـث ال یحـدث الهـواء المـار بینهمـا 

، والكسـر والضـم  مـن الناحیـة الصـوتیة متشـابهان؛ ألنهمــا )٤(أي نـوع مـن الحفیـف

   )٥(قة.من أصوات اللین الضی

  بین الفتح والضمثالثا:  

تبادل الفتح والضم مواضعهما في تراث كـراع النمـل، ویمكـن تصـنیف مـا ورد مـن 

  إلى ما یلي: عنه ذلك

وج،: الدَّجاجــة ِلَفــْرخ وُیقــال" ومــن ذلــك ،مــا اقتصــر فیــه علــى أنهمــا لغتــان -١  ُفــرُّ

وج، ومـن  ،)٧(بعـض المصـادرفـي مرویـان عنـه  وهمـا، )٦("اللِّْحیـاِنيّ  عن لغتان َوَفرُّ

                                                 

   ٧/٣٢٥، اللسان٢/٣١٦، إكمال اإلعالم٨١،  كفایة المتحفظ٧ینظر: خلق اإلنسان )(١

  ٣٢٠تصحیح التصحیف )(٢

  ٦٩في اللهجات العربیة )(٣

  وما بعدها ٣٣ینظر: األصوات اللغویة )(٤

  ٦٩وما بعدها، في اللهجات العربیة  ٤٣)  ینظر: األصوات اللغویة ٥(

وٌج،: الدجاجـــة لفـــرخ ویقـــال :١٣٥ب، وفـــي المنتخـــ٢٨٨وینظـــرص  ٩٠المنجـــد )(٦ وجٌ  فَـــرُّ  وفُـــرُّ

  لغتان

  ٦/١٤٦، تاج العروس٢/٣٤٤ینظر: لسان العرب )(٧



 
  
 

 
} ٩١٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 )٢( "لغتــان والزُّْهــوُ  الزَّْهــوُ  وهــو َأْزَهــى: قیــل الحمــرة )١(فیــه ظهــرت فــإذا قولــه:"ذلــك 

وضم الـزاي ، )٤(صمعيألوهما مرویتان عن ا ،)٣(أشارت إلیهما المصادرفاللغتان 

ومن ، )٦(الواو مشددة والهاء الزاي بضم وّ هُ الزُّ  یقول وبعضهم، )٥(لغة أهل الحجاز

 الَعــْین َشــْفر وكــذلك، أحــد بهــا مــا أي لغتــان، وُشــْفرٌ ) َشــْفرٌ ( بهــا مــا: ویقــال" ،كذلــ

، فـالفتح والضـم فـي الشـین مـن شـفر فـي شـفر )٧( "والفـتح بالضم فیهما یقال والَفْرج

، وكــذا فــي العبــارة المنفیــة مــا بهــا شــفر أي مــا بهــا أحــد، عنــد كــراع العــین والفــرج

، والفـتح )٨(والضـم لغـة فـي الفـتح ،فـي المصـادر خیـر وردتـاواللغتان في المعنى األ

، ورفض شمر ُشفر بضم الشین، وجعله أیضا مروي في هذا المعنى عن الكسائي

ــفر )١٠(وردت اللغتــان فــي شــفر العــینو ، )٩(اللحیــاني لغــة ، وذكــر ابــن ســیده أن الشَّ

بیـد أن ابـن السـكیت ، كما نقل عن أبي ع)١١(بفتح االشین في العین لغة عن كراع

، فأمـا )١٢( غیـر َال  فبالّضـمِّ  والفـرج اْلعـین ُشـفر َفَأمـا، َشـْفرٌ  بَهـا َمافي از اللغتین أج

ــم یــرد فیــه ســوى ضــم الشــین، وبــذلك تعــّد لغــة فــتح الشــین فیــه مــن ُشــ فر الفــرج فل

  تفردات كراع التي لم أعثر علیها عند غیره.

  

                                                 

  هو یتحدث عن مراحل تكّون ثمار النخل )(١

  ٥١٦، ٤٥٧المنتخب )(٢

  ١٤٩، ١٤٧، البارع٤/١١دیوان األدب ،٢/٧٤، الجراثیم٧٣إصالح المنطق )(٣

  ٢/٤٩٩للسان، ا٤/١٦، التهذیب١٤٩ینظر:  البارع )(٤

  ٥/٢٨٥٦، شمس العلوم٦/٢٣٧٠، الصحاح٤/١١، دیوان األدب٢/٧٤الجراثیم )(٥

  ١٤٧البارع )(٦

  ٣٤المنجد )(٧

ومـــا بعـــدها،  ٤/٤١٨، اللســـان٤/١٦٦، المخصـــص٨/٤٦، المحكـــم ٩٧إصـــالح المنطـــق  )(٨

  ٤١٨، القاموس ١/٣١٧المصباح 

  وما بعدها ٤/٤١٨ن، اللسا٢٦٥/ ٢وما بعدها، مجمع األمثال ١١/٢٤٠التهذیب  )(٩

، القـــاموس ٤٣٩، المطلـــع٢/٤٨٤، النهایـــة ١/٥١٢، أســـاس البالغـــة٣٢٦أدب الكاتـــب   )(١٠

  ٣/٢٣٣، مجمع بحار األنوار٤١٨

  وما بعدها ٤/٤١٨، اللسان٨/٤٦المحكم  )(١١

  ٤/١٦٦ینظر: المخصص  )(١٢



 
  
 

 
} ٩١٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 ما رجح فیه لغة على أخرى أو ضعفها: -٢

 وجـزم األلـف بفـتح أْثرهُ : متنه في الذي الَوْشيُ  وهو السَّْیفِ  دِ ِلِفرنْ  یقال" ومن ذلك، 

، ففـــتح الهمــزة وضـــمها فـــي )١( "ضــعیفة لغـــة وهـــي األلــف بعضـــهم َضــمَّ  وقـــد الثــاء

المعنـى المــذكور لغتـان، ولكــن الضـم لغــة ضـعیفة؛ لــذا جـات لغــة فـتح الهمــزة فقــط 

الـذي ال یعـرف  وروى لغة الفتح ابن السـكیت واألصـمعي ،)٢( في بعض المصادر

، وروت بعـض المصـادر اللغتـین، وفیهـا لغـة )٤( ، وروى شمر ضـم الهمـزة)٣( غیره

َتْینوفیها لغة  ،)٥( ثالثة هي كسر الهمزة ـمَّ و  ،)٦(ُفُعـل على بَضمَّ اللغـات  َأفصـحُ  الضَّ

  ) ٧( .عند صاحب التاج وَأعَرفُ في الكلمة 

كراع في بعضها علـى القـول ما سبق من أمثلة تبادل فیها الفتح والضم، اقتصر و 

وهــو اللحیــاني فــي كلمــة فــروج بفــتح  مــا لغتــان، ذكــر مصــدره  فــي واحــد منهــابأنه

الفاء وضمها، ولم یذكر مصدره في غیرها من األمثلة على عادته في الغالب في 

عـدم ذكـره لمصـادره، وربمـا كـان ذلـك منـه رغبـة فـي االختصـار، واسـتطاع البحــث 

فـي بقیـة األمثلـة التـي ذكرتهـا، فمـن مصـادره الكسـائي كالمـه إلـى مصـادره  دأن یر 

واألصمعي وأبو زید وابن السكیت وغیرهم، وفي األمثلة التي رّجـح فیهـا لغـة علـى 

أخــرى أو قّواهــا أو ضــعفها أو قللهــا توافــق ترجیحــه أو تضــعیفه مــع ســابقیه كــابن 

ى ولـــم یعــــز كـــراع أیــــة لغـــة فــــي الفـــتح والضــــم إلــــ الســـكیت وأبــــي عبیـــد وغیرهمــــا،

ا، ولكـــن المشـــهور عنـــد النـــاطقین بـــه، ولـــم أتمكـــن مـــن عـــزو جمیـــع األمثلـــة تحدیـــدً 

البــاحثین والدارســین نســبة الضــم إلــى القبائــل البدویــة؛ لكونــه مظهــرا مــن مظــاهر 

الخشــونة كمــا ســبق، وعــزو الفــتح إلــى القبائــل الحضــریة التــي یتوافــق معهــا الفــتح 

                                                 

  وقد تضم األلف وهو قلیل: ٦١وفي المجرد ٥٣٦المنتخب )(١

  ٤/١٤٠ألدب، دیوان ا٨/٢٣٧العین )(٢

  ٢/٥٧٤، الصحاح١٥/٨٧التهذیب )(٣

  ١٥/٨٨التهذیب )(٤

  ٣٤١، القاموس٤/٨، لسان العرب١٠/١٧٥المحكم )(٥

  ١٠/١٤تاج العروس )(٦

  ١٠/١٥التاج )(٧



 
  
 

 
} ٩٢٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

و بضـــم الـــزاء إلـــى أهـــل ْهـــلزُّ خفتـــه، ولكـــن هـــذا لـــیس بمطـــرد بـــدلیل عـــزو البحـــث ال

فاللسان مع الفتحة یهبط إلى أقصى والفتح والضم متقاربان في المخرج، الحجاز، 

ا فـي قـاع الفـم، مـع انحـراف ما یمكن أن یصل إلیه في الفم، بحیـث  یكـون مسـتویً 

یرتفــع اللســان معهــا إلــى والضــمة ، )١(قلیــل فــي أقصــى اللســان نحــو أقصــى الحنــك

ل إلیه نحو الحنك األعلى، بحیـث ال یحـدث الهـواء المـار أقصى ما یمكن أن یص

  .)٢(بینهما أي نوع من الحفیف

  بین الحركات الثالث:رابعا: 

 مواضـع متعـددة، عنـد كـراع، ومـن ذلـك،تبادلت الحركات الثالث مواضـعهما فـي  

ذكــر  ،)٣("يءطــ لغــة فــي منقــوص وَعُفــوٌّ وَعًفــا وُعْفــوٌ  وَعْفــوٌ  ِعْفــوٌ  :للجحــش ویقــال"

ع هنــا خمــس لغــات فــي العفــو بمعنــى الجحــش، ومــا یعنینــا هــو لغــات الكســر كــرا

  والفتح والضم في العین، وقد وردت اللغات الثالث 

 ، وذكـر)٥(العـین وكسـرها ، واقتصر بعضها علـى لغتـي فـتح)٤(بعض المصادر في

 ،، وروى ابـــن فـــارس عـــن الفـــراء كســـرالعین وضـــمها)٦(ابـــن دریـــد كســـر العـــین فقـــط

الكلمـة  ، وفـي)٧( بكسر العین وضـمها وفـي اآلخـر منهمـا یـاء َواْلُعْفيُ  ْفيُ َواْلعِ  :وزاد

وتتبقى لغة ذكرها كراع  ،)٨( عفا بكسر العین مع القصرلغة لم یذكرها كراع وهي 

                                                 

، أصـوات اللغـة ١٩٧، علـم اللغـة العـام القسـم الثـاني األصـوات٣٣ینظر: األصوات اللغویة )(١

  ١١٣العربیة د. عبدالغفار هالل

  وما بعدها ٣٣األصوات اللغویة ینظر: )(٢

أنـــه مقصـــور؛ ألن  يء"طـــ لغـــة فـــي منقـــوص وَعًفـــا، والصـــحیح فـــي قولـــه:  "١٥١المنتخـــب )(٣

المقصــور مـــا آخـــره ألـــف الزمـــة، كمـــا نصـــت بعـــض المصـــادر علـــى أنـــه مقصـــور ولـــیس 

  ٢/٣٧٤، المحكم٦/٢٤٣٢منقوصا. ینظر: الصحاح

  ٣/٦٣١، مجمع بحار األنوار٢/٤٣٨موما بعدها، إكمال اإلعال ٣/١٤١ینظر: التهذیب )(٤

  ٢/٢٥٩العین )(٥

  ٢/٩٣٨الجمهرة )(٦

  ٤/٥٩مقاییس اللغة  )(٧

، ٢/٢٦٩، المخصــــص٢/٣٧٤، المحكــــم٦/٢٤٣٢، الصــــحاح١/١٢٥المحــــیط فــــي اللغــــة  )(٨

  ، ولعلها هي اللغة التي عّدها كراع منقوصة١٥/٧٩، اللسان٣/٩الفائق



 
  
 

 
} ٩٢١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

بفــتح العــین وتشــدید الــواو،  َعفُــوٌّ  لــم یشــر إلیهــا أحــد فیمــا رجعــت إلیــه، وهــي لغــة

  )١( .المجرد إلى طيء ویبدو أنها مما تفرد به كراع، وعزاها في

 وَمـــالوة، الـــدهر، مـــن ُمـــالوة عشـــنا :ویقـــال" ،وممـــا تبادلـــت فیـــه الحركـــات الـــثالث

ـــَوًة، وِمـــالوة، ـــَوًة، وُمْل ـــَوًة، وَمْل ـــًال، وِمْل ـــا وَم ، لغـــات )٢( "لغـــات ثمـــاني حینـــا؛ أي وَمِلی�

وفــتح وكســر هــي ضــم  لغــات یعنینــا ثــالثثمانیــة فــي الكلمــة بمعنــى الحــین، ومــا 

مرویـــة عـــن ابـــن األعرابـــي وأبـــي  واللغـــات الـــثالث اُألولفـــي مـــالوة وملـــوة، المـــیم 

  )٤(.ُمَالوة: َیُقول اْلَعَرب وبعُض  وفتح المیم من مالوة لغة هذیل، ،)٣(عبیدة

وفي نص كراع لغات ثالث في ملوة ضـم المـیم وفتحهـا وكسـرها، وقـد وردت فـي  

 ُمْدیـة: للسِّـكِّین ویقال ،ذلك ومن ،)٥( المصادر، وكسر المیم في ملوة حكاها الفراء

كسـرها لغـات فـي الكلمـة ، فضـم المـیم وفتحهـا و )٦(لغـات ثـالثُ  وِمْدَیة، وَمْدَیةٌ  ُمْدیة

أشــــارت ، و )٧( و الشــــفرة، ولغــــة فــــتح المــــیم زادهــــا ابــــن األعرابــــيالســــكین أ بمعنــــى

  )٩( .ُقَشْیر، والكسر في مدیة لغة بني )٨(المصادر إلى اللغات الثالث

  

  

  

  

  

                                                 

  ٥١٧المجرد )(١

  حیًنا أي وَمالوة وِمالوة الدهر من ُمالوة أتیته :لویقا: ٥٣١وفي ٥٤٦المنتخب )(٢

  ٦/٢٤٩٦، الصحاح١٥/٢٩١، التهذیب ١١٨، الجمهرة ٨٨إصالح المنطق  )(٣

  ٦/٢٤٩٦الصحاح )(٤

  السابق الجزء والصفحة نفسهما )(٥

  ٣٢٨المنجد )(٦

  ١٥/٢٧٣، اللسان ١٦٤، تحریر ألفاظ التنبیه٩/٤١٢ینظر: المحكم  )(٧

  ١/٣٧٥مشارق األنوار )(٨

  ٢/٥٦٧المصباح  )(٩



 
  
 

 
} ٩٢٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
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  :أوال: المماثلة الصوتیة

مــع تــزداد األصــوات فــي تأثرهــا تهــدف إلــى نــوع مــن المماثلــة أو المشــابهة بینهــا؛ ل

هـذا التـأثر باالنسـجام صـفات أو المخـارج، ویمكـن أن یسـمى مجاورتها قرب فـي ال

  )١(عامة.الصوتي بین أصوات اللغة، وهي ظاهرة شائعة في كل اللغات بصفة 

وعنــد المحــدثین  )٣(أو التقریــب )٢(تعــرف المماثلــة عنــد األقــدمین باســم المضــارعةو 

 ِشـــْبهه ُیَقـــالُ  َكَمـــا وَمَثلـــه ِمْثلـــه َهـــَذا: ُیَقـــالُ  ،وهـــي تعنـــي المشـــابهة، )٤(هـــي المماثلـــة

فالمماثلـــــة الصــــوتیة تعنــــى جعـــــل الصــــوتین غیــــر المتمـــــاثلین  ،)٥(ِبَمْعًنــــى وَشــــَبُهه

، بحیـث یفقـد فقـال: أن یتقـارب صـوت مـن صـوت آخـر عرفها آخر، و )٦( متماثلین

، مثــال ذلــك أن تفقــد التــاء بینهمــاا لالنســجام الصــوتى إحــدى صــفاته الفارقــة تحقیًقــ

تى ا لالنســجام الصــو ، تحقیًقــح  فتتحــول إلــى صــوت مطبــق وهوالطــاءصــفة االنفتــا

  )٧(مع الصاد المطبقة فى مثل اصطبر.

یة استبدال صوت بـآخر، تحـت تـأثیر صـوت ثالـث وعرفها دانیال جونز بأنها عمل

  )٨(.قریب منه، في الكلمة أوفي الجملة

                                                 

  ١٠٦األصوات اللغویة )(١

  وما بعدها ٤٧٧ /٤الكتاب )(٢

ــین ِفیــهِ  تقلــب َمــا َبــاب َهــَذا ومــا بعــدها، یقــول المبــرد: ١/٢٢٥المقتضــب )(٣  َوتركَهــا صــاداً  السِّ

  َأجود َلفظَها على

  بْعدَها مّما للتقریب تقلب وإِنَّما ،اَألصل َألنَّها َوَذاكَ 

أیضــًا االنســجام الصــوتى، أو المشــابهة. ینظــر األصــوات اللغویــة د.إبــراهیم  ) ویطلــق علیهــا٤(

  ١٠٦أنیس ص

  ١١/٦١٠اللسان  )(٥

 .١٤٦) علم الصوتیات وتجوید آیات اهللا البینات ٦(

  .١٨٠) مقدمة فى أصوات اللغة  العربیة وفن األداء القرآنى ٧(

  ٣٠التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه )(٨



 
  
 

 
} ٩٢٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

وفیــــه یتــــأثر الصـــــوت األول  ،وتــــأثر األصــــوات عضــــها بــــبعض نوعـــــان، رجعــــي

  بالثاني، وتقدمي وفیه 

  )١(یتأثر الصوت الثاني باألول.

  المماثلة في الصوامت: -ا

  ما یلي:تراث كراع النمل  ومما تأثرت فیه األصوات الصامتة بعضها ببعض في

ــْقر: بالصــاد والســین: الطــائُر الــذي َیصــیُد، " ومــن ذلــك، الســین والصــاد -ا والصَّ

 كلمــة الصــقر أنیشــیر كــراع هنــا ، )٢( "وجمعــه ُصــقور وُصــقورٌة، بالصــاد والســین

، ولألصــمعي روایــة مشــهورة فــي كتــب التــراث ؛ حیــث نطــق بالصــاد والســین تقــال:

ر بالســــین، فاحتكمــــا إلــــى أول داخــــل فنطقهــــا الزقــــر رجــــل الصــــقر بالصــــاد، وآخــــ

، )٤(، وهي تدل علـى أن فـي الكلمـات لغـات ثـالث بالصـاد والسـین والـزاي)٣(بالزاي

، وٕابـدال الصـاد )٥(المصادر إلى  لغتي السین والصاد فـي الصـقربعض  وأشارت 

مـــن الســـین نـــوع مـــن المضـــارعة أو المماثلـــة اســـتدعاها وجـــود صـــوت القـــاف فـــي 

ِإذا كانـت  اوالعـرب تبـدل السـین صـادً  ،)٦(بعـض المعـاجم اأشارت إلیهـوقد  الكلمة،

یقـــال: الصـــقر، و ، )٧الصـــاد مـــع القـــاف أو مـــع الطـــاء أیضـــًا مثـــل صـــراط وســـراط

  )٨(والسین األصل، والصاد مبدلة منها من أجل القاف.

وذكــر ابــن جنــي أن حــروف االســتعالء تجتــذب الســین عــن ســفالها إلــى تعــالیهن، 

ونـص اللغویـون علـى أن كـل  ) ٩(تعلیة، وهـي أخـت السـین فـي المخـرجوالصاد مسـ

   )١(.ادها عیٌن أو خاٌء أو قاٌف أو طاء جاز قلبها صادً سین وقعت بع

                                                 

  ١٠٦للغویةاألصوات ا )(١

  ٨٥المنجد  )(٢

  ١/٢٠٧ینظر: المزهر )(٣

  ٦٤اإلبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي )(٤

  ٢/٧١٨، الجمهرة٥/٧٥، ٥/٦٠ینظر: العین  )(٥

  ١٢/٥٠، تاج العروس٤/٣٧٢، اللسان ٦/٣٢٠ینظر:  المحكم )(٦

  ٥/٣١١٥شمس العلوم )(٧

  وما بعدها ٢/٧٧٦كنز الكتاب ومنتخب اآلداب )(٨

  .٢/١٦٨سب البن جنى ) المحت٩(



 
  
 

 
} ٩٢٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، أو بــین طــرف اللســان )٢(، فهمــا أســلیانالصــاد والســین صــوتان مــن مخــرج واحــدو 

التــي ال  همــا مــن األصــوات األســنانیة اللثویــة، المهموســة أي أو ،)٣(وفویــق الثنایــا

تتذبـــذب معهـــا األوتـــار الصـــوتیة، والســـین هـــي مرقـــق الصـــاد، والصـــاد هـــي مفخـــم 

یشــتركان فــى صــفات الرخــاوة واإلصــمات، والصــاد مطبــق الســین،  كمــا، )٤(الســین

، )٥(اها صوت السـین، إال أن فیـه إطباقًـیتكون بنفس الطریقة التى یتكون بإنه أى 

 صـــوتأمثالهمـــا كـــان مـــن أجـــل ر و ثفـــي الســـقر والصـــ الصـــاد مـــن الســـینوٕابـــدال 

ا یوافــق القـــاف فـــي فأبـــدلت الســین حرًفـــ ،فالســـین مســتفلة والقـــاف مســتعلیة القــاف،

االستعالء وهو الصاد؛  لیكون عمل اللسان من وجه واحد؛ ولئال یقع تصـعد بعـد 

  تسفل.

وهــذا التــأثر فــي الســقر والصــقر تــأثر رجعــي حیــث تــأثرت الســین المســتفلة بالقــاف 

ــة، فأبــالمســتعلی ، ویوافــق القــاف فــي االســتعالء وهــو ا یوافقهــا فــي الهمــسدلت حرًف

   الصاد.

ـــین َمـــَع اْلَقـــاف قبیلـــة كلـــب تقلـــب ال، فالزقـــر فهـــي مضـــارعة أیضــا لغـــة أمــا عـــن  سِّ

ــة زایــا حتــى ؛ ، وهــو نــوع مــن التــأثر الرجعــي)٧(تنســب أیضــا إلــى طــيء، و )٦(َخاصَّ

التي عزي إلیها النطق بالزقر  قبائلالو  ،توافق الزاي القاف في الجهر عند القدامى

؛ حیـــث تتطلـــب البیئـــة ممـــا یعنـــى أن هـــذه الظـــاهرة تعـــزى إلـــى البـــدو ،بادیـــة قبائـــل

ال یعوقهــا عــائق، ر فیهــا األصــوات فــي مســافات شاســعة التــي تنتشــ - الصــحراویة

األصــوات بطــرق مــن بینهــا الجهــر بالصــوت؛  توضــیح  -وال یحــول دونهــا حائــل

  )٨(لسامع.لیصبح أكثر وضوحا في أذن ا
                                                                                                                     

  ١/٢٢٣، وسر الصناعة١/٢١٣)  ینظر: معانى القراءات لألزهرى١(

   .١/٥٨) العین ٢(

  ١/٦٠سر الصناعة  ،٤/٤٣٣:الكتاب ر) ینظ٣(

  وما بعدها ٢٣٤بحوث ومقاالت في اللغة  )(٤

   ١٥٥ ،١٣٧لغة تمیم  ،١٥٤ ،١٥٣القسم الثانى األصوات م ) ینظر: علم اللغة العا٥(

  ١٢/٥٠تاج العروس ،٤/٣٧٢، اللسان ٦/٣٢٠كمالمح )(٦

  وما بعدها ٢٣٤بحوث ومقاالت في اللغة  وما بعدها، ٢/١٢٦اإلبدال ألبي الطیب اللغوي )(٧

   .١٤٧: اللهجات العربیة فى القراءات القرآنیة ر) ینظ٨(



 
  
 

 
} ٩٢٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

: للسـاق ویقـال" على نحو مـا سـبق، التأثر والمماثلة بین األصوات عند كراعومن 

ــاِئدُ  ــاقُ  الــیمن، أهــل عنــد الصَّ ، )١("تمــیم بــن عمــرو بــن العنبــر بنــي لغــة فــي والصَّ

ا لغـة منسـوبة إلـى بنـي فكراع النمل یرى أن إبدال السین في كلمة  (السـاق) صـادً 

ســــمى القــــدامى ذلــــك النــــوع مــــن اإلبــــدال و ،ألصواتوهــــومن التــــأثر بــــین ا العنبــــر،

 َأو طــاءٌ  الّســین بعــد َكــانَ  ِإذا: الفــّراء یقــول، )٢(كمــا ســبق بالمضــارعة لمكــان القــاف

 یصّیرون َبْلَعْنَبرِ  من َوَنفر: َقالَ . اصادً  تُْقَلب السِّین ِتْلكَ  َفِإن خاءٌ  َأو غینٌ  َأو قافٌ 

ــین ــدَها َجــاَءت ثــمَّ  مقدَّمــة َكاَنــت ِإذا السِّ  ،اصــادً  خــاء َأو َغــین َأو قــافٌ  َأو طــاءٌ  بْع

ــْوت، ِبــهِ  فیْنَطِبــق َحَنكــكِ  ِفــي لَســانك ِفیــهِ  تَضــع حــرف الطَّــاء َأن َوَذِلــكَ   فُقِلَبــتْ  الصَّ

 اْسَتَخفُّوا َكَما َواِحًدا، الَمْخَرج لَیكون واستَخفُّوها الطَّاء، صورةُ  ُصورتها اصادً  السِّین

  )٣(.اإلْدغامَ 

فمتـــى رأیـــت مـــن هـــذا النـــوع یقـــال بالصـــاد  األصـــل یقـــول ابـــن الســـید: الســـین هـــيو 

، وال یــرد األقــوىفــاعلم أن الســین هــى األصــل ؛ ألن األضــعف یــرد إلــى  :والســین

    )٤(األقوى إلى األضعف.

أثـــر فـــي  -األلـــف –رغـــم الفاصــل  الســـاق)(كــان لوجـــود صـــوت القـــاف فــي كلمـــةو 

ا، لیكون ا، فأبدلت السین صادً تعلیً ا، وذلك لكون القاف حرفا مسإبدال السین صادً 

وهــو نــوع مــن  ،ن مــن وجــه واحــدیتنــاول اللســان لكــل مــن الصــاد والقــاف المســتعلی

التــأثر الرجعــي أیضــا حیــث تــأثرت الســین المســتفلة بالقــاف  المســتعلیة بعــدها رغــم 

ــــق القــــاف فــــي  ــــا یوافقهــــا فــــي الهمــــس وهــــو الصــــاد، ویواف الفاصــــل، فأبــــدلت حرف

  ؛ لیكون عمل اللسان من وجه واحد وهو أسهل.االستعالء واإلطباق

فاإلبدال أوالمماثلة فیما سبق للتالؤم والتوافق بین األصوات طلبا للخفة؛ حیـث إن 

  )١(من األصوات.ات االستعالء لها تأثیرعلى ما یجاورها أصو 

                                                 

  ٢/٨٥٣، وینظر: الجمهرة٥٦المنتخب )(١

  ١٠/٢٠٧، اللسان٦/٥٢٠ینظر: المحكم  )(٢

ــــى ٨/٤٤٠، ٧/٣١٣، اللســــان ٤/١٣٢٣، الصــــحاح١٢/٢٣٢التهــــذیبینظــــر:  )(٣ المطلــــع عل

  وما بعدها ٢٩٣، ١١١أبواب المقنع

   ٢٠٣) االقتضاب فى شرح أدب الكتاب البن السید البطلیوسى ٤(



 
  
 

 
} ٩٢٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  )مناسبة المهموس للمهموس(ء بین الدال والتا -ب

، فالفتح والكسر لغتـان فـي الـدال مـن )٢("لغات ثالث ،وَتْفَترٌ  وِدْفَتٌر، َدْفَتٌر، :ویقال"

، وقلَّل الصفدي )٣(دفتر، رواهما كراع عن اللحیاني، ومعناها الُصُحف المضمومة

، )٥(الفَـرَّاءِ  َعـن الـّدال َكْسـرُ  وُحِكـيَ ، )٤(كسر الدال؛ ألن ِفْعَلَل جاء في حروف قلیلة

، وعزاهـــا ابـــن )٧( علـــى البـــدلر وفـــي الكلمـــة لغـــة أخـــرى هـــي َتْفتَ  ،)٦(والكلمـــة عربیـــة

، ورواهـا كـراع )٩(َقـْیسٍ  لغةُ  هي : َوقیل، )٨( السكیت وغیره عن الفراء إلى بني أسد

، )١٠(ا، والتْفَتــر لغــة فــي الــدفتر، وهــي أعجمیــة عنــد ابــن ســیدهعــن اللحیــاني أیًضــ

أن یـأتي  الفـاءاء مهموسـة، وناسـب المهمـوس وهـو لفـمجهـورة وا في (دفتـر) والدال

، یقول أحد الباحثین: والمسوغ الصوتي الذي دعا قبیلة أسد التاءهموس هو م قبله

ـــة، فقلبـــت صـــوتً  ـــى مخالفـــة طبیعتهـــا البدوی ـــى مهمـــوس ا مجهـــورً إل هـــو مراعـــاة ا إل

االنســجام الصــوتي ألجــل الســهولة فــي النطــق؛ ألن االنتقــال مــن صــوت مجهــور 

  )١١(.ى في النطقإلى مهموس وبالعكس فیه مشقة ال تناسب البدوي الذي ال یتأن

ولكـن هـذا وكراع عّد ذلك مـن اخـتالف اللهجـات؛ حیـث ّعـدهما مـع ِدفتـر لغـات،  

وتأثیر األصوات بعضها ببعض، یقول الـدكتور أنـیس: إذا ال یمنع من القول بتأثر 

                                                                                                                     

  وما بعدها ١١١ینظر: خصائص لهجتي تمیم وقریش )(١

  : رواها كراع عن اللحیاني٥٦٥وفي  ٥٣٩المنتخب )(٢

  وما بعدها ١١/٣٠٤،  تاج العروس٤/٢٨٩،اللسان٩/٤٥٧ ینظر: المحكم )(٣

  ٢٦١تصحیح التصحیف )(٤

  وما بعدها ١١/٣٠٤،  تاج العروس١/١٩٦ینظر: المصباح )(٥

  وما بعدها ١١/٣٠٤تاج العروس )(٦

  وما بعدها ١٠/٢٨٩،١١/٣٠٤،  تاج العروس١/١٩٦ینظر: المصباح )(٧

  ١/١٠٩، اإلبدال ألبي الطیب٥٣الكنز الغوي )(٨

  ١٠/٢٨٩تاج العروس )(٩

   ١٠/٢٨٩، تاج العروس٣٥٧، القاموس٤/٩٢، اللسان٩/٥٥٢المحكم )(١٠

  ٤٨، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه٢٢٦ینظر: اإلبدال في اللهجات )(١١



 
  
 

 
} ٩٢٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

اآلخــر، بحیـث یتكــون  التقـى صـوت  مهمــوس بصـوت مجهـور، قلــب أحـدهما إلـى

  )١(مهموسان أو مجهوران.منهما صوتان 

  

  المماثلة في الصوائت: -٢

ــــ  ــــین الصــــوامت تحقیًق ــــة ب ــــین وكمــــا تكــــون المماثل ا لالنســــجام الصــــوتي، تكــــون ب

  من أجل الصوائت 

 الرجــــل، وَحْوَبــــةُ "وممــــا تماثلــــت فیــــه الصــــوائت عنــــد كــــراع قولــــه: لغــــرض نفســــه، ا

ــُه، :)٢(وِحیَبتُــه وُحوَبتُــُه، ــٌة، َوإِمٌّ، ُأمٌّ،: لغــات أربــع وفیهــا ُأمُّ ، فهــو هنــا )٣("مَّهَــةٌ َوأُ  َوُأمَّ

، )٥(ضـم الهمـزة وهـو األصـل فیهـا )٤(ذكر في األم أربع لغات، وما یعنینا هما لغتا

وكسر الهمزة، وهي لمماثلة ما قبلها من كسرة أو یاء؛ الستثقال ضمة قبلهـا كسـرة 

 یــاء أو كســرة ولیهــا إذا »أم« ألــف كســر یجــوز وٕانمــا أو یــاء ســاكنة، یقــول الفــراء:

   َواْبن َعْمرو َوَأُبو َوَعاِصم َوَناِفع كثیر اْبن َقَرأَ ضم الهمزة  ، وعلى لغة)٦(

                                                 

  ١١٢األصوات اللغویة )(١

أشار كراع  إلى ثالث لغات في حوبة، هـي حوبـة بفـتح الحـاء وضـمها، وحیبـة بالیـاء بـدل  )(٢

او، وجعل معناها األم خاصة، وذكرت ذلك بعض المصادر، فابن السـكیت أورد الفـتح الو 

، وذكــر بعضــهم  فــتح ٥٤١، أدب الكاتــب٩٠والضــم فــي الحــاء. ینظــر: إصــالح المنطــق

. ینظـــر: الِبْنـــت أو األخـــت أو اُألم الحـــاء، ولغـــة الیـــاء بـــدل الـــواو، ولكـــنهم جعلـــوا معناهـــا

، دیوان األدب ٣/٩٧٢لدالئل في غریب الحدیث، ا٥٣٩، أدب الكاتب٩٢إصالح المنطق

 ذات كــل مـن ذلــك غیـر أو ،بنـتٍ  أو ،أخــتٍ  أو ،أمٍّ  مـن تضـیع ُحْرَمــةٍ  كـل هـي، أو ٣/٣٢٧

  ٥٣٢المنتخب .ردیئة لغة ُحوَبُتهُ لغة ، وذكر كراع في موضع آخر أن "َرِحمٍ 

  ١/٣٣٧، لسان العرب ١١/٤٧٦، جامع األصول١/١١٦الصحاح )(٢

  ٢١٢وفي المجرد، ویقال لُألم: ُأمَّة، وُأمََّهة، وُأمَّ، وإِم. ص، ١٢٤المنتخب )(٣

ــاٌت،: ویجمعونهــاواللغــة الثالثــة: أمــة،  )(٤ ، وُأمــات لآلدمیــین ،ُأّمَهــاتٌ : یقــولُ  وٕانمــا، وُأّمَهــاتٌ  ُأمَّ

واللغـــة الرابعـــة: ، ١٢/٢٩، اللســـان ١٢٨لغیـــر اآلدمیـــین. ینظـــر: كتـــاب فیـــه لغـــات القـــرآن

  ٦/٢٥١. ینظر:  التهذیبهاتأمهة، وتجمع على أم

، معــــاني القـــــراءات ٢/٢٣ومــــا بعـــــدها، معــــاني القــــرآن وٕاعرابــــه ١/٥معــــاني القــــرآن للفــــراء )(٥

  وما بعدها ١/٢٩٤لألزهري

  وما بعدها ١/٥معاني القرآن للفراء )(٦



 
  
 

 
} ٩٢٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  

  M،)٣(MÇ ÈL،)٢(M ¸ ¹ º L)١(M²L َعـــــــــــــــــامر

_  ^  ]L )َواْختلَفـا ،ِ رِباْلَكْسـ َذِلـك كل َواْلكَساِئيّ  َحْمَزة َوَقَرأَ ، ِبالرَّْفع )٤ 

: منصـور أبو قال، )٥(ياْلكَسائ حَهاَوفت ،َحْمَزة َفَكسرَها} ُأمََّهاتُكم{ َقْوله من یماْلمِ  ِفي

ــهِ ( َقــَرأَ  َمــنْ   همــزة قبــل الملــك الم ألن ؛الكســرة الكســرة فإلتبــاع ؛األلــف بكســر) َفِإلِمِّ

ـــابِ  ِإمِّ  ِفـــي( قولـــه وكـــذلك مكســـورة،) أمهـــا( َهـــا ِفـــي(و ،)اْلِكَت  أخـــت الیـــاء ألن ؛) ِإمِّ

، )٦(الیـاء أجـل مـن ءالهـا فكسـرت) َعلـیِهم( قـرئ كمـا كسرة، الكسرة فأتبعت الكسرة،

ــك ابــن  وقــال، )٧( وقــد أشــار ســیبویه إلــى لغــة الكســر وٕاتباعــه الكســر فــي نحــو: إلمِّ

 فابتزتهــا اإلعــراب، ضــمة علــى اإلتبــاع كســرة فهجمــت الكســر، الكســر أتبــع جنــي:

  )٩(، وقد عزي كسر همزة أم إلى قریش وهوازن وهذیل.)٨( موضعها

، )١١("لغتـان ،وَتْرُجَمـانٌ  ،)١٠(ُتْرُجَمـانٌ  :ویقال"ومن تأثر الصوائت بعضها ببعض،  

وضــم التــاء  ،)١٢(فضــم التــاء وفتحهــا مــع ضــم الجــیم لغتــان مرویتــان عــن اللحیــاني

حیـــث ُضـــمت التـــاء لضـــمة  ؛، وهـــي مـــن التـــأثر المـــدبر)١٣(لضـــمة الجـــیم ُتْرُجَمـــانٌ 

                                                 

    سورة النساء ١١من اآلیة )(١

  سورة النحل ٧٨من اآلیة )(٢

  سورة القصص ٥٩من اآلیة )(٣

  سورة الزخرف ٤ةمن اآلی )(٤

  وما بعدها ٢٢٧السبعة في القراءات )(٥

  وما بعدها ١/٢٩٤معاني القراءات لألزهري )(٦

  ٣١/٢٣٠، تاج العروس٨٦وما بعدها، المفردات  ٤/١٤٦الكتاب )(٧

  ٣/١٤٣الخصائص )(٨

   ١/٥٦لغات  القرآن  )(٩

 ُلَغــةٍ  ِإلــى ُلَغــةٍ  ِمــنْ  َیْنُقُلــهُ  َأي اْلَكــَالمَ  َتــْرِجمیُ  الَّــِذي، أو للســان اْلُمَفّســر: والتُّْرُجَمــان التَّْرُجَمــان،و  )(١٠

  ١٢/٦٦، اللسان٧/٤٢١المحكم ى. ینظر:ُأخر 

  ویقال: ُتْرُجمان وَتْرُجمان بمعنى :٣٢٣، وفي المجرد٥٤٢المنتخب،  )(١١

  ١٢/٦٦، اللسان١/١٨٦، النهایة١١/٥٠ینظر: التهذیب  )(١٢

  هاوما بعد ٣١/٣٢٧، تاج العروس٥/١٩٢٨الصحاح )(١٣



 
  
 

 
} ٩٢٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

غة ثالثة َتْرَجَمان وال اعتداد بالساكن وهو الراء في َتْرَجَمان وُتْرُجمان، وفي الكلمة ل

وتعـد  ،)١(جعـل الجـیم تابعـة للتـاء لم یشر لهـا كـراع، وهـي علـى بفتح التاء والجیم،

 َضـمُّ و ◌ِ  التـَّاء َفـْتحُ  اللغـات َأْجـَودُ و من التأثر المقبل؛ حیث كانت الجیم تابعة للتاء، 

   )٢(.اْلِجیمِ 

  :ثانیا: المخالفة الصوتیة

، فإن المخالفة تعنى جعل ماثلین متماثلینعنى جعل غیر المتٕاذا كانت المماثلة تو 

المماثلـة نكـون أمـام ففـى  ،)٣(الصوتین المتماثلین فى الكلمة الواحدة غیر متماثلین

، ا ومشــقة فــى تحقیقهمــاالمــتكلم عســرً  ، یجــدصــوتین متنــافرین فــى المخــرج والصــفة

، فــإن ، والســهولة والیســر فــى النطــقلهــدف االقتصــاد فــى الجهــد العضــلى اوتحقیًقــ

أمـا فـى المخالفـة فـنحن أمـام صـوتین مـن  ،ا لهذا الهدفالمتكلم یمزج بینهما تحقیقً 

، فیســـعى إلـــى العســـر والمشـــقة نفســـیهماجـــنس واحـــد یجـــد المـــتكلم فـــى تحقیقهمـــا 

ا آخـر یختلـف ، بـأن یبـدل مـن أحـدهما صـوتً التخلص من هذا العسر وتلك المشقة

  عنه 

   )٥(وتحقیق االنسجام الصوتى.منع الثقل  المخالفةوالغرض من ، )٤(فى صفاته

فالــداعى إلــى المماثلــة هــو الصــعوبة التــى قــد ، وال تعــارض بــین المماثلــة والمخالفــة

ا فــإن ، وأیًضــوتــدعو إلــى التخفیــف واالقتصــاد فــى الجهــد العضــلى ،تعتــرى النطــق

ا، ا كبیــرً عضــلیً  ا ال یســتنفذ جهــداً  میســورً نطــق الصــوتین المتمــاثلین قــد یكــون ســهًال 

، فیقتضـــى ذلـــك التخفیـــف بالمخالفـــة ا أكثـــرا عضـــلیً ى التماثـــل مجهـــودً وقـــد یســـتدع

   )٦(لتحقیق السهولة فى النطق.

                                                 

  ١/٧٣المصباح )(١

  السابق )(٢

  وما بعدها ١٤٦علم الصوتیات وتجوید آیات اهللا البینات  )(٣

  .٢١٤محمد األنطاكى  ،ینظر: دراسات فى فقه اللغة )(٤

  ، بتصرف.١٨٧أبنیة العربیة فى ضوء علم التشكیل الصوتى  )(٥

  وما بعدها ١٨٧السابق  )(٦



 
  
 

 
} ٩٣٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، الموجــود فــي سلســلة الكــالم بتأثیرصــوت مجــاوروالمخالفــة تعنــي تعــدیل الصــوت 

ولكنــه تعــدیل عكســي یــؤدي إلــى زیــادة مــدى الخــالف بــین الصــوتین، وهــي ظــاهرة 

  )١(.تحدث  بصورة أقل من حدوث المماثلة

واألقـــدمون مـــن اللغـــویین عرفـــوا المخالفـــة ولـــم یطلقـــوا علیهـــا هـــذا االســـم، فســـیبویه  

تحـــدث عنهـــا وذكـــر أمثلـــة لهـــا "فـــى بـــاب مـــا شـــذ فأبـــدل مكـــان الـــالم یـــاء لكراهیـــة 

  .)٢(التضعیف ولیس بمطرد"

وبینـــوا أن الهـــدف منهـــا هـــو نـــزوع  ،ومـــن المحـــدثین مـــن یســـمى المخالفـــة المغـــایرة

التنویـــــع والتغـــــایر بــــین األصـــــوات بعـــــد أن كانـــــت متفقـــــة أو مســــتخدم اللغـــــة إلـــــى 

  )٣(متقاربة.

، فــإذا تــأثر و تقدمیــة، ومــدبرة أو رجعیــةوقــد قســم المحــدثون المخالفــة إلــى مقبلــة أ

، ذلــك كلمــة تقعــر وتحولهــا إلــى تقعــورومثــل  ،الصــوت الثــانى بــاألول فهــى مقبلــة

قلب العین الثانیـة التأثر فتأثر الثانى باألول ونجم عن هذا  )فاجتمع مثالن (ع ع

، وٕاذا تــأثر بعــض اللهجــات لعــن، ومثالهــا لعــل حیــث تحولــت فــى واوا فــى تقعــور

، قلبــت الــراء وت األول بالثــانى فهــى مــدبرة، ومثــال ذلــك قیــراط وأصــلها قــراطالصــ

  )٤(األولى متأثرة بالثانیة إلى یاء.

ت في تراث كراع وفیما یلي بیان لما ورد من نماذج للمخالفة الصوتیة في الصوام

  النمل:

 َعَفَجـه: ویقـال" ،ومـن ذلـك، بین صفات األصوات الُمبَدَلة تغایرالمخالفة بال  -١

 وَهَبَجـــُه، َحَبَجـــُه، واألصـــل ...بهـــا ضـــربه إذا: َحَبَجـــهُ  مثـــل َعْفًجـــا، َیْعِفُجـــه بالعصـــا
                                                 

  ٣٨٤دراسة الصوت اللغوي )(١

ــــاب  )(٢ ــــى لفــــظ بالصــــنعة  ٢/٩٠، وینظــــر: الخصــــائص٤/٤٢٤الكت ــــب لفــــظ إل "بــــاب فــــى قل

  "باب تدافع الظاهر"  ٢/٢٢٩والتلطف ال باإلقدام والتعجرف"،

، وكتابه: علـم اللغـة بـین التـراث ٥٣ینظر: مدخل إلى علم اللغة د/ محمود فهمى حجازى  )(٣

  ٣٩والمناهج الحدیثة 

، ٢١٤، ودراســات فــى فقــه اللغــة لألنطــاكى ١٨٧) ینظــر: مقدمــة فــى أصــوات اللغــة العربیــة ٤(

، الظــواهر اللغویــة فــي الكتــاب الموضــح فــي ٢١٥أصــوات العربیــة بــین الوصــف والتنظــیم

  ٤١٨وجوه القراءات وعللها 



 
  
 

 
} ٩٣١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ــِدَلتِ  ــا، والهــاءُ  الحــاءُ  ُأْب رى كــراع أن عفجــه، یــ ،)١("الَمخــاِرج ِلُقــْربِ  فــاًء، والبــاءُ  َعْیًن

وحبجــه، وهبجــه بمعنــى ضــربه، وأن األصــل حبجــه وهبجــه بالحــاء والهــاء بعــدهما 

بین الحاء  لقرب المخارج ؛الباء بعدهما فاءأبدلت باء، أبدلت الحاء والهاء عینا، و 

، هــذا مــا أراده كــراع مــن والهــاء والعــین مــن ناحیــة، والبــاء والفــاء مــن ناحیــة أخــرى

قد حدث فـي موضـعین أبـدلت الحـاء فـي حبجـه والهـاء فـي  فاإلبدال هاهنا النص،

، هـو إبـدال البـاء فـي حبجـه  آخرهبجه عینا، ویبدو أن هذا اإلبدال استدعى إبدًال 

یعـــّد مـــن بـــاب یبـــدو لـــي أنـــه  وهبجـــه فـــاء، فأضـــحت الكلمـــة المبدلـــة عفجـــه، وهـــذا

اء فالحــاء والهــ صــفات،ال فــي خــالف بینهــا المبدلــة؛ حیــث المخالفــة بــین األصــوات

مجهــــورة، فلمـــــا أبـــــدل الصـــــوتان  بعـــــدهمافــــي حبجـــــه وهبجـــــه مهموســــتان، والبـــــاء 

ـــأن یـــأتي  ـــى العـــین المجهـــورة، استحســـنت المخالفـــة ب المهموســـان الحـــاء والهـــاء إل

عـن البـاء المجهـورة، وال یوجـد  ةصوت مهموس هو الفاء المبدلـالعین المجهورة إثر 

، وال )٢(ء مــن وســط الحلــقناحیــة الصــوتیة، فــالعین والحــاالمــا یمنــع مــن ذلــك مــن 

، والهـاء )٣(إال في أن الحاء صوت مهموس نظیره المجهـور هـو العـینفرق بینهما 

، وتختلــف عنهمــا الرخــاوة، وتشــترك الحــاء والهــاء فــي الهمــس و مــن أقصــى الحلــق

كما أن األصوات الثالثة تشترك فـي صـفات االنفتـاح  ،العین في جهرها وتوسطها

ات، أما الباء والفاء فهمـا متقاربـان مخرجـا، فالبـاء ممـا واالستفال والترقیق واإلصم

بــین الشــفتین كمــا ســبق، والفــاء مــن أطــراف الثنایــا العلیــا مــع بــاطن الشــفة الســفلى 

، والبـــاء مجهـــورة والفـــاء مهموســـة، والبـــاء شـــدیدة والفـــاء رخـــوة، )٤(كمـــا ســـبق أیضـــاً 

  .ویشتركان في صفات االنفتاح واالستفال والترقیق والذالقة

                                                 

  ٢٦٧المنجد )(١

  ٦٧٨المنتخب  ،وما بعدها  ١/٦٠، سر الصناعة ٤/٤٣٣ینظر: الكتاب )(٢

  ٧٦األصوات اللغویة )(٣

  وما بعدها ٦٧٨المنتخب ،وما بعدها ٦٠/ ١سر الصناعة  ،٤/٤٣٣ینظر: الكتاب )(٤



 
  
 

 
} ٩٣٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

األفعال الثالثة هبج وحبج وعفج، فابن فارس لـم  داللةوال یوجد مانع من ناحیة   

 ،)١( ، وهـــي بعـــض كلمـــات تـــدل علـــى الضـــربیعـــّد مـــواد األفعـــال الثالثـــة أصـــوالً 

       )٢(.بمعنى ضربهوهبجه وعفجه المصادر متفقة على أن حبجه و 

مــن كــراع أظهــر اإلبــدال فــي هــذا الموضــع الحــس الصــوتي المتمیــز  وفیمــا ســبق

وبخاصـة فـي اإلبـدال فـي أكثـر  النمل، الذي یحتاج كالمه إلـى تـأن وٕامعـان نظـر،

كمـا كـان دقیقًـا جـًدا فـي وصـفه  من صوت وموضع، وهو تفرد لـه لـم یـذكره غیـره،

  هذا الموضع.للمخارج بالقرب في 

، فقـد ر فـي تعریـف اإلبـدال قـدیما وحـدیثًاظهر من خالل هذا الموضع القصـو  كما

بــــآخر أو حركــــة بــــأخرى،  صــــوتعلــــى إبــــدال المعهــــود لإلبــــدال  ریــــف رّكــــز التع

أو أكثــر، أو حركــة  صــوتأو أكثــر مكــان  صــوتا أن یكــون "جعــل وأضــحى لزاًمــ

  العالقة الصوتیة". توافرمكان أخرى، مع 

إبـدال البـاء فــاء فـي عفجـه بعــد إبـدال العـین مــن الحـاء والهـاء فــي یبـدو لــي والـذي 

ة المقبلــة، فبعــد إبــدال الصــوتین المهموســین الحــاء حبجــه وهبجــه مــن قبیــل المخالفــ

فــي  ، خولــف بــین العــین والبــاءةالعــین المجهــور إلــى فــي حبجــه والهــاء فــي هبجــه 

ـــاء المجهـــورة فـــاء مهموســـة؛ تحقیقًـــالصـــفة ـــدلت الب ـــین األصـــوات ، فأب ـــة ب ا للمخالف

المبدلـــــة فـــــي الصـــــفات؛ ألن النطـــــق بمهمـــــوس بعـــــد مجهـــــور أســـــهل مـــــن النطـــــق 

  لین.بمجهورین متص

ا ا شـبیهً مـن أصـوات اللـین أو صـوتً ا المخالفة بإبدال أحد المتماثلین صـوتً  -٢ 

  :به 

تمـاثلین كـل ا مـن الكلمـات  التـي تشـتمل علـى  صـوتین مكثیرً الحظ المحدثون أن 

إلى صوت لین طویل وهو الغالب، أو إلى أحد أحد الصوتین المماثلة یتغیر فیها 

والنـــون، بعـــض األحیـــان، وال ســـیما الـــالم فـــي األصـــوات الشـــبیهة بأصـــوات اللـــین 

والسر في هذا أن  الصوتین المتماثلین یحتاجان إلى مجهود عضلي للنطـق بهمـا 
                                                 

   ٦/٢٨، ٤/٦٢، ٢/١٢٦ینظر: المقاییس  )(١

، ٣/٩٣، المحكـــــــم ٢/١٤٨، دیـــــــوان األدب ١/٣٤٨، الصـــــــحاح ٦/٤٢ینظـــــــر: التهـــــــذیب  )(٢

  ٥/٤٥٧، تاج العروس ٣٨٤، ٢/٢٢٥اللسان



 
  
 

 
} ٩٣٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

في كلمة واحدة؛ ولتسهیل  هذا المجهود  العضـلي یقلـب أحـد  الصـوتین إلـى تلـك 

  )١(ا، كأصوات اللین وأشباهها.ا عضلیً األصوات التي ال تستلزم مجهودً 

  :اع النمل ما یليذلك عند كر  ومن 

 بــــالُعْنَوانِ  الكتــــاب َعْنَوْنــــتُ  :ویقــــال" ومــــن ذلــــك ،إبــــدال أحــــد المتمــــاثلین یــــاء -ا

 رجـل علـى َتْحِبَسـهُ  أن وذلـك َتْعِنَیـةً  وَعنَّْیتُـهُ  َتْعِنیًنـا، وَعنَّْنتُـهُ  َعْنَوَنـًة، لغتان ،والُعْنَیان

إحدى النونات یاء تخفیفا للثقل  ت، أبدلِنَیةً َتعْ  َعنَّْیُتهُ و  ،َتْعِنیًنا َعنَّْنُتهُ  ، ففي)٢( "بعینه

، وهــــو مــــروي عــــن )٣(الجــــوهريالناشــــئ عــــن اجتمــــاع المتمــــاثالت، وأشــــار لــــذلك 

   )٤(اللحیاني.

، )٥("وَتَحسَّــْیُت وَتَحسَّْســُت، وَتَحسَّْســُت: كــالم أهــل الحجــاز"، كــراع عنــد ومــن ذلــك

، وهـو مـروي عـن أبـي ء فأصـبحت َتَحسَّـْیتُ السینات یا ففي َتَحسَّْسُت أبدلت إحدي

 اْلَبـابِ  ِمـنَ  َوَهـَذا، )٨(الخبـرَ  َتَحسَّْسـتُ  فـي لغـةٌ  تحسَّـْیتُ  وأ ،)٧(، وهما بمعنى)٦(عبید

ـْیتُ  ِمْثـلُ  َیـاًء، التَّْضِعیفِ  ِعْندَ  َیْقِلُبوَنهُ  الَِّذي ـى َأْظفَـاِري، َقصَّ ومـن ، )٩( اْلَبـاِزي َوَتَقضَّ

ــْیُت َأظفــاري، "، المخالفــة عنــد كــراع ــض، وَقصَّ التََّظنَّــي أصــله التََّظــنُّن مثــل التََّقضَّ

ْصــت ، ففــي التََّظــنُّن، أبــدلت النــون األخیــرة یــاء فأصــبحت التََّظنَّــي، )١٠("أصــله َقصَّ

ْصـت،  ـي،ومثلها َقصَّ ومثلها التََّقضَّض، أبدلت الضاد األخیرة یـاء فأصـبحت التََّقضِّ

                                                 

  ١٤٠ینظر: األصوات اللغویة )(١

  ٦٦٣المنتخب )(٢

  ٦/٢١٦٧الصحاح )(٣

  ٢/٨٦١، تداخل األصول وأثره في بناءالمعجم ٣٥/٤٢٠تاج العروس  ،١٣/٢٩٤اللسان  )(٤

  ٣١٤المجرد )(٥

 ،٦/٥٠، اللســـان٦٣/ ١، شـــمس العلـــوم١/٢٤٦، األفعـــال البـــن القطـــاع ٣/٢٦٣التهـــذیب  )(٦

  ١٥/٥٤٠تاج العروس

  ٣/١٦٧المحیط في اللغة  )(٧

  ٣/١٤٥٠شمس العلوم )(٨

  ٢/٥٩ینظر: المقاییس  )(٩

  ٣٣٠المجرد )(١٠



 
  
 

 
} ٩٣٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ْیُت، وجاء التََّقضِّي في شعر العجاج وهو  أبدلت الصاد األخیرة یاء فأصبحت َقصَّ

  :تمیمي

يَ    )١(َكَسْر  الباِزي إذا اْلباِزي َتَقضِّ

ــض: یریــد  ا،كثیــرً  ذلــك تفعــل والعــرب تظننــت،: بمعنــى األمــر، هــذا وتظنَّیــت ،َتَقضُّ

، وقـد ورد ذلـك اأحیاًنـ اوواوً  ا،أحیاًنـ یـاء حروفـه، بعـض المشـّددة الحـرف فـي فتبدل

  في قوله: في شعر النابغة التََّظنِّي، وجاء )٢(المصادرفي عدید من 

  )٣(التََّظنِّي َمْذَهَبَها َیُردُّ  َفَلْیَس .. .اْسَتَمرَّتْ  إَذا كالسَّالمِ  َقوافٍ 

ــاها ولألمثلــة الســابقة نظــائر كثیــرة فــي لغــة العــرب منهــا:  ،)٤( َدسَّســها واألصــل دسَّ

، )٥(عقََّقـــتْ  َوَأصـــله ،اْرَتَفعـــت بمنـــى عقّـــت، و وِدّنـــار ِدّوان ودیـــوان ودینـــار، واألصـــل

ــدَّالُ  فأبــدلتْ  یصــُدُد، َصــَددَ  ِمــنْ  البیــِت، َعــن تصــدیةٌ  ، و)٦(َلبَّــبَ ، واألصــل َلبَّــىو   ال

  )٨(.التََّمطُّطُ  َأْصُلهُ ، و َوالتََّمطِّي ،)٧(یاءً 

                                                 

  ٨٣دیوان العجاج )(١

، غریـب ٢٠٦تأویـل مشـكل القـرآن  ،١/٢٢٤ینظر فـي األمثلـة: غریـب الحـدیث ألبـي عبیـد )(٢

،  تفســـــــــیر ٥٩الكنـــــــــز اللغـــــــــوي  ،٢١٦، إصـــــــــالح المنطـــــــــق٤٠٠القـــــــــرآن البـــــــــن قتیبـــــــــة 

، ٢١١، ٣/٢٠،١٣/٧٣ومــا بعــدها، التهــذیب ١/١٠٠الزاهــر لألنبــاري ،٢٤/٤٥٧الطبــري

، الخصــائص ٣٨٥/ ٢ســر صــناعة اإلعــراب   ،ومــا بعــدها ٢/٢٨١یــباإلبــدال ألبــي الط

، ٤/٣٠٨، المسـالك فـي شـرح موطـأ مالـك ١٢٩وما بعدها، شـأن الـدعاء للخطـابي ٢/٩٢

، ٧/٤٠٤، اللسان٣٧٤/ ٥، شرح المفصل٧/٤٢٥٣، شمس العلوم ١/٥٦٧باهر البرهان 

  ٢٠/١٠٩، تاج العروس٧/٥٠، شرح السنة للبغوي١٥/٢٥

، والبیــت مــن الــوافر وهــو فــي دیــوان ٧/٤٢٥٣، شــمس العلــوم ١٢٩لخطــابيشــأن الــدعاء ل )(٣

  ١٣٧النابغة 

  ٢٤/٤٥٧تفسیر الطبري )(٤

  ٣/٢٠التهذیب )(٥

  ٤/٣٠٨، المسالك في شرح موطأ مالك ١٢٩شأن الدعاء للخطابي )(٦

  ١/٥٦٧باهر البرهان  )(٧

  ٢٠/١٠٩، تاج العروس٧/٤٠٤، اللسان٢٩٥مختار الصحاح  )(٨



 
  
 

 
} ٩٣٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ویقــــال "ومــــن إبــــدال أحــــد المتمــــاثلین یــــاء رغــــم وجــــود فاصــــل بینهمــــا قــــول كــــراع: 

وأیاسین  ا، یورد كراع أن إیسانً )١("، وجمعه أیاسین، وهي لغة ردیةلإلنسان: إیسان

اســـین، وهـــي لغـــة عزتهـــا المصـــادر نا بالیـــاء لغـــة ردیَّـــة فـــي إنســـان وأا وجمًعـــمفـــردً 

 تكون أن فیجوز عن الفراء،وهي مرویة ، )٢( لطيء، فهم یجعلون مكان النون یاء

" إنســان" نــون فأبــدلوا ِإیســان، : وقــالوا، یقــول ابــن جنــي: )٣( الیــاء مــن بــدًال   النــون

  :قال یاء،

  )٤( إیسان صوت بها أسمع ولم هَلْكتُ .. .أهُلها طاف بعدما من لیتني فیا

فــي وذكــر ابــن جنــي احتمــالین آخــرین فــي إیســان، أولهمــا: أنــه ال إبــدال لقــولهم: 

: نحـو الالزم، البدل من، وثانیهما: أن یكون إیسان الجمع أیاسّي  بیاء قبل األلف

، وهــو الوجــه عنــد ابــن ومیــاثیر وِمیثَــَرة ومیــاثیق، میثــاق ونحــو وُعَیْیــد، وأعیــاد عیــد

  )٥(.إیسان في جني

، وعلــى الــرغم مــن أن النــون مــن تة والیــاء صــائتة یشــتركان فــي الجــهوالنــون صــام

ا فــي الســمع، ولكنهــا األصـوات الــذلق، والتــي هــي أكثــر األصـوات الســاكنة وضــوحً 

ا؛ لــذا آثــرت قبیلــة طــيء البدویـــة ة األكثــر وضــوحً ا مــن الیــاء الصــائتأقــل وضــوحً 

  )٦(صوت الیاء.

  إبدال إحد المتماثلین صوتا شبیها بأصوات اللین: -ب

 الكتـاب، عْنـَوانُ "ا فـي عنـوان وعلـوان، فـي قـول كـراع: إبـدال النـون الًمـ ،ذلكومن 

   وِعْنَواٌن،

                                                 

  ٢٤٤المجرد )(١

، ٣٨٣/ ١، الزاهـــــر فـــــي معـــــاني كلمـــــات النـــــاس١٤٩ینظـــــر: كتـــــاب فیـــــه لغـــــات القـــــرآن   )(٢

، ٤/٤٤٥،  تفســــیر ابــــن عطیــــة ٢/٤٦١، اإلبــــدال ألبــــي الطیــــب اللغــــوي١٣/٦٢التهـــذیب

  ١٨٢، تحفة األقران ٩/٤٨البحر المحیط 

  ١٣/٦٢، التهذیب٣٨٣/ ١ینظر: الزاهر في معاني كلمات الناس  )(٣

والبیـــت مـــن الطویـــل، وهـــو فـــي اللســـان  ٨/٥٥٤، المحكـــم ٢/٣٨٣عة ینظـــر: ســـر الصـــنا )(٤

  ٦/١٣لعامر بن جریر الطائي. اللسان

   ٨/٥٥٤، المحكم ٢/٣٨٣ینظر: سر الصناعة  )(٥

  ٢٦٤ینظر: اإلبدال في اللهجات د. عبدالجبار العبیدي  )(٦



 
  
 

 
} ٩٣٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

المعاقبـــة،  علـــىو والیـــاء ، فُعنـــوان وُعنیـــان بـــالوا)١( "لغـــات أربـــع وُعْلـــَواٌن؛ وُعْنَیـــاٌن،

وبالواو هـي اللغـة الفصـیحة، وعلیهـا أنشـد األصـمعي لحسـان فـي رثـاء عثمـان بـن 

  :عفان

  )٢(اوقرآنً  اتسبیحً  اللیل عقطِّ یُ .. .به السجود ُعْنَوان بأشمط ضحوا

عینا ، وقـــد تكســـر )٤( ، وُعنیـــان لغـــة بعـــض بنـــي كلـــب)٣(عـــن الفـــراءوهمـــا مرویتـــان 

، )٦(من النـونا؛ ألن الالم أخف وأظهـر فعلى إبدال النون المً ، أما ُعلوان )٥(اللغتین

من األصـوات الشـبیهة بأصـوات  الالما، و المً األولى في ُعنوان وفیها أبدلت النون 

اللـــین كـــالمیم والنــــون، فهـــي مـــن الســــواكن؛ ألن مجـــرى الهـــواء أثنــــاء النطـــق بهــــا 

   یكاد یسمع تعترضه حوائل، وتشبه أصوات اللین من حیث إنها ال

 َوَلــْیَس ، )٨(، ومــنهم مــن جعــل لغــة ُعلــوان بــالالم غلطــا )٧(لهــا أي نــوع مــن الحفیــف

ـــــانِ  َغَلًطـــــا، َذِلـــــكَ  ـــــا َوإِنْ  َصـــــِحیَحَتانِ  َواللَُّغَت  َكـــــَالمِ  َأْصـــــلِ  ِمـــــنْ  َلْیَســـــَتا ُمَولَّـــــَدَتْینِ  َكاَنَت

  )١٠(.اواوً  اَهاِإْحدَ  قلبت النونات كثرت َفَلمَّا ُعنَّان،، ولغة عنوان، أصلها )٩(اْلَعَربِ 

  

ــ  ــة إبــدال أحــد المتمــاثلین نوًن ا مــا جــاء فــي قــول كــراع عنــد حدیثــه عــن ومــن أمثل

 واألرز؛ واَألُرزُ  واُألُرزُ  اُألُرزُّ : یؤكـل للـذي ویقـال" :؛ حیـث یقـولاللغات فـي األرز

                                                 

  لغتان والُعْنَیان؛ بالُعْنَوانِ  الكتاب َعْنَوْنتُ  ویقال٦٦٣، وفي٥٤٨المنتخب )(١

  ٢٤٤والبیت لحسان من البسیط  وهو في الدیوان ٢٠٨إصالح المنطق )(٢

، اإلبــدال ألبــي ٩٤، وقــارن باإلبــدال والمعاقبــة والنظــائر للزجــاجي٦٧اإلبــدال البــن الســكیت )(٣

  ٢/٣٩٧، ١/١٢١الطیب

  ٨ینظر: الكنز اللغوي  )(٤

  اوما بعده ١٣/٢٩٤، لسان العرب٢٢٠، مختار الصحاح٦/٢١٦٧الصحاح )(٥

  وما بعدها ١٣/٢٩٤، لسان العرب١/٨٢التهذیب )(٦

  وما بعدها  ٢٨ینظر: األصوات اللغویة )(٧

  ٢/٢٤٧العین )(٨

  ٢/٤٢٧، المصباح٤/١٨٩، المخصص٤/١١٩المقاییس )(٩

  وما بعدها ١٣/٢٩٤، لسان العرب١/٨٢التهذیب )(١٠



 
  
 

 
} ٩٣٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

زُّ  الــراء، َســاِكنُ  واُألْرزُ  ومخففــان، مشـددان ْنـُز؛ والــرُّ ا ، ومــا یعنینــ)١("لغــات ســبع والرُّ

زُّ من هذه اللغات هما األخیرتین  ْنزُ  الرُّ ا، وقـد نونً ؛ حیث أبدلت إحدى الراءات والرُّ

ْنـز لَعْبـدِ ، )٢( أشارت العدید من المصادر إلى اللغتـین  مـن أبـدلوا كـأنهم ،الَقـْیس والرُّ

  )٣(.نونا اءینر ال إحدى

بالتقّضي والمخالفة الصوتیة تعزى إلى قبائل تمیم ومن جاورهم، فقد نطق العجاج 

 ؛، كمـا عزیـت  الظـاهرة إلـى طـيء)٤(وهو تمیمي، كمـا عـزي الرنـز إلـى عبـدالقیس

  حیث قال شاعرهم أبو زبید:

  )٥(حسین به فهن إلیه شوش   خال أن العتاق من المطایا   

، )٦(كما عزي إلى طيء أیضا إبدال النـون األولـى مـن إنسـان یـاء، فقـالوا: إیسـان 

رغبــتهم   إلــى ة بــین هــذه األصــوات عنــد هــذه القبائــلفــي المخالفــ الســروربمــا یرجــع 

  )٧(.في الوصول باللفظ إلى أقصى درجات الخفة كي یسهل علیهم في النطق

 ؟أما كیف مالت تمـیم ومـن جـاورهم إلـى المخالفـة الصـوتیة وهـم أصـحاب اإلدغـام

هــو ن الــداعي إلــى اإلدغــام والمخالفــة فقــد أجــاب عــن ذلــك أحــد البــاحثین بقولــه: إ

یـــق أحـــدث هـــذا التخفیـــف عـــن طر فـــظ  فـــي النطـــق، وســـواء للـــى تخفیـــف الإ المیـــل

                                                 

  ٥٣٦المنتخب )(١

، ١٧، مختـار الصـحاح ٢٠٠، المغـرب فـي ترتیـب المعـرب٧/٣٦٠، ٦/٩١ینظر: العـین   )(٢

  ١٠٨تحریر ألفاظ التنبیه

، ٤/٢٣٧٢، شــمس العلـــوم٩/٦، المحكــم١/١٥٥، دیـــوان األدب٣/٨٨٠ینظــر:  الصــحاح  )(٣

  ١٥/١١،  تاج العروس٣٥٤،٣٥٧/ ٥، اللسان ١٢٩مختار الصحاح

، ٤/٢٣٧٢، شــمس العلـــوم٩/٦، المحكــم١/١٥٥، دیـــوان األدب٣/٨٨٠ینظــر:  الصــحاح  )(٤

، والبیـت مـن الـوافر ١٥/١١،  تـاج العـروس٥/٣٥٤،٣٥٧، اللسـان ١٢٩مختار الصحاح

  براویة الشطر الثاني: حسسَن به فهن إلیه شوس ٩٦وهو في شعر أبي زبید الطائي 

  ٦/٤٩ینظر: اللسان  )(٥

ـــــرآن  )(٦ ـــــه لغـــــات الق ـــــاب فی ـــــاس١٤٩ینظـــــر: كت ـــــي معـــــاني كلمـــــات الن ، ٣٨٣/ ١، الزاهـــــر ف

، ٤/٤٤٥،  تفســــیر ابــــن عطیــــة ٢/٤٦١للغــــوي، اإلبــــدال ألبــــي الطیــــب ا١٣/٦٢التهـــذیب

  ١٨٢، تحفة األقران ٩/٤٨البحر المحیط 

  ٢٠١ینظر: خصائص لهجتي تمیم وقریش )(٧



 
  
 

 
} ٩٣٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

تحقیـق  هـو ا، بـل المهـمفإن األمر ال یختلف كثیرً  ،أم عن طریق المخالفةالمماثلة 

  )١(.السهولة في النطق

  

                                                 

  ٢٠٢ینظر: السابق )(١



 
  
 

 
} ٩٣٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
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، وهــو حــرف شــدید )١(الهمــزة صــوت یخــرج مــن أقصــى الحلــق عنــد القــدامى

یحــدث  ،، وهـي صــوت صـامت حنجـرى)٣(ولثقلـه ُشـّبه إخراجــه بـالتهوع، )٢(مسـتثقل

ا الصـوتیین، وذلـك بانطبـاق الـوترین انطباقًـسد الفتحة الموجودة بـین الـوترین بأن ت

ا فــال یســمح للهــواء بالنفــاذ مــن الحنجــرة، یضــغط الهــواء فیمــا دون الحنجــرة، ثــم تاًمــ

وهـي صـوت ، )٤(ا انفجاریاا صوتً ینفرج  الوتران فینفذ الهواء من بینهما فجأة محدثً 

وقــد دعــا هــذا الثقــل المتمثــل فــي مخــرج  ،)٥(شــدید ال هــو بــالمجهور وال بــالمهموس

بإبدالها بحرف من جنس حركة ما قبلها، أو جعلها بین  الهمزة العرب إلى تخفیفها

   )٦(.بین، أوحذفها

  عند كراع النمل ما یلي:  صور تخفیفهاومن 

     :اءالتخفیف باإلبدال یأوال: 

ویقال لـه: " قوله عند ذكر أسماء األسد:، ومن ذلك الهمزة الساكنة بعد كسر -١

ــاُل بــالهمز، ویقــال: بغیرهمــز ْئَب خــرج القــوم َیَتَرْیَبلُــوَن؛ أي:  :، مــأخوذ مــن قــولهمالرِّ

ا وغیـر مهمـوز، والهمـزة الرئبال ینطق مهمـوزً  أن ، فهو هنا یشیر إلى)٧("َیَتَصیَُّدونَ 

لهـــا مكســـور، وطریـــق تخفیفهـــا القیاســـي أن تبـــدل الهمـــزة یـــاء، یقـــول ســـاكنة ومـــا قب

 إذا اواوً  مكانهــا أبــدلت كمـا یــاًء، مكانهـا أبــدلت امكسـورً  قبلهــا مـا كــان وٕان سـیبویه:

 كــلِّ  مكــان تبــدل فإنمــا ...امفتوًحــ قبلهــا مــا كــان إذا اوألًفــ ،امضــمومً  قبلهــا مــا كــان

                                                 

  ٦٧٨، المنتخب٤/٤٣٣) الكتاب١(

  ٥/٢٦٥) شرح المفصل٢(

  ٣/٥٤٨)الكتاب لسیبویه ٣(

  ٩٥لقرآنیة، اللهجات العربیة في القراءات ا٢٨٨)علم األصوات د. بشر ص٤(

وعنـــد  ٥/٥٢٢وشـــرح المفصـــل البـــن یعـــیش  ٤/٤٣٤)الهمـــزة مجهـــورة عنـــد القـــدامى. الكتـــاب٥(

علــم اللغــة  ،٧٧المحــدثین هــي صــوت ال هــو بــالمهموس وال بــالمجهور، األصــوات اللغویــة

  ١١١العام القسم الثاني األصوات

  ٤/٥٤١) ینظر: الكتاب٦(

  ١٠٤المنتخب )(٧



 
  
 

 
} ٩٤٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 وال منـه أقـرب شـيء لـیس ألنَّـه لهـا؛قب التـي الحركـة منـه الـذي الحـرف ساكنةٍ  همزة

  )١(.منها به أولى

  

یـاء، فـذكر ابـن سـیده  وكثیر من العلماء على أن الهمزة في ِرْئبال تخفف بإبدالها 

ُمَخفٌَّف عنـه  خرجوا َیَتَرْأَبلوَن وأن ریباًال  :ِفْعالٌل همزُته أصٌل بدلیل قولهم أن ِرْئباًال 

َدِليٌّ لقـول بعـض العـرب تخفیـف همـزة ِرْئبـاٍل أنـه َبـ وٕانمـا قضـینا علـى ،تخفیًفا َبـَدِلی�ا

یجــوز فیــه تــرك  وذكــرت بعــض المصــادر أنــه ،)٢(: هــو َلْیــٌث أبوَریاِبــلَ یصــف رجــًال 

وقـــالوا: رئبـــال، فأبـــدلوها مـــن  :، وقـــال ابـــن جنـــي)٣( ال یهمـــزالهمـــز، وأنـــه یهمـــز و 

وٕانَّمــا لیــاء همــزة، ، ومثلهــا الشــئمة یریــدون الشــیمة بمعنــى الخلیقــة، فأبــدلوا ا)٤(الیــاء

ــئمة بــدًال مــن الیــاء، ولــم ُتجعــل أصــًال بنفســها؛ ألنَّ .جعلنــا الهمــزة فــي ..ِرئبــال والشِّ

األكثر في كالمهم... ِریبـال وِشـیمة بالیـاء، واسـتعمال هـذه األسـماء بـالهمزة قلیـل، 

، وبنــاء علــى هــذا الــرأي )٥(فــدلَّ ذلــك علــى أنَّ الهمــزة بــدل، وأنَّ الیــاء هــي األصــل

خیــر فــال تخفیــف؛ ألن التخفیــف یكــون مـــن األثقــل إلــى األخــف، وبنــاء علیـــه، األ

وال حـظ لهـا مـن الهمـز، یـدل  فالذي یبدو لي أن الرئبـال مـن الكلمـات التـي همـزت

ْئَبــاُل: ِمـْن َأســماء اَألســد َوالــذِّْئِب، ُیْهَمــُز َوَال ُیْهَمــُز، علـى ذلــك قــول ابــن منظــور:  الرِّ

: َوَلْیَس َحْرُف اللِّیِن ِفیـِه ِمْثُل َحْألُت السَِّویَق  وَحلَّْیُت، َواْلَجْمُع الرَّآبیل؛ َقاَل اْبُن َبرِّيٍّ

نهج تمیم، بدلیل ما نسـب للعجـاج وهـو التهمیز كان من وهذا ، )٦( ْمَزةِ َبَدًال ِمَن اْلهَ 

  )٧(أنه كان یقول: العألم والخأتم في العالم والخاتم.و تمیم 

  :هو الیاء الهمزة المتحركة بعد ساكن -٢
                                                 

  ٣/٥٤٤الكتاب )(١

  ١٠/٣٥٩المحكم ))(٢

، لســــــــــــان ٢/١٩١، النهایــــــــــــة ٤/٢٠٨ومــــــــــــا بعــــــــــــدها، المخصــــــــــــص ٤/١٧٠٣الصــــــــــــحاح )(٣

  وما بعدها ١١/٢٦٢العرب

  ٢/٢٧٢١، شمس العلوم١٠/٣٦٠، المحكم١/١٠٦،١٢٤سر صناعة اإلعراب )(٤

  ٢٢٩الممتع البن عصفور )(٥

  وما بعدها ١١/٢٦٢لسان العرب )(٦

  ٣٢٤لغة تمیم )(٧



 
  
 

 
} ٩٤١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

یَئُة؛ ة،یَّ رِ القِ  )١(الطیر من هوو " :ومن ذلك قوله وهـو ، )٢("همـز وبغیـر بالهمز واْلِجرِّ

وهنـا أقـول  ،دون بیـان طریـق تخفیفهـا ،هنا یشیر إلـى الهمـز والتخفیـف فـي الكلمـة

والهمــزة هنــا متحركــة بعــد  إن الهمـزة خففــت بإبــدالها یــاء، وأدغمــت الیــاء فــي الیــاء،

 اوٕاذ ، وتخفیفها القیاسي عندئذ أن تبـدل الهمـزة یـاء، یقـول سـیبویه:ساكن هو الیاء

 ببنــاٍء، بنــاءً  لتلحــق تلحــق لــم ســاكنة زائــدةٍ  یــاء أو واوٍ  بعــد المتحركــة الهمــزة كانــت

 إن واوٌ  مكانهـا أبـدل األلـف، بمنزلة منها قبلها التي والحركة االسم في مدَّةً  وكانت

وذكرتهــا  ،وأشــارت المصـادر إلــى ذلــك ،)٣(یــاء بعــد كانـت إن ویــاءٌ  واو، بعــد كانـت

یئـة: مع نظائرها مثـل : فقلـت اللفظـان، فیهـا اسـتوى خففتهـا أو أبـدلتها إن فإنـك ،َذرِّ

یَّة،ذ یئة تخفیف في تقول كما رِّ یَّة، :بدالهاإ و  ِجرِّ یئـة بالمـد و ، )٤(واضـح وهذا ِجرِّ الِجرِّ

یَّة ،والهمز: الحوصلة یَّ  ،)٥(لغة في الِجرِّ یَئةُ  ةوالِجرِّ   )٦(.الُحْلقومُ : والِجرِّ

 هـي بـل ویقـال بزیـٍت، أو بسـمنٍ  ُیلَـتُّ  ثـم ُیَدقُّ  جراد والَوِجیَئةُ ": كراع ومن ذلك قول

 لهـا ویقـال ُیؤكـل، ثـم یلـینَ  حتـى بسـمنٍ  أو بلـبنٍ  ُیَبـلُّ  ثـم ،نواه یخرج حتى ُیَدقُّ  تمرٌ 

كـــة بعـــد ســـاكن، وتخفـــف فـــالهمزة فـــي الوجیَئـــة متحر ، )٧("ٍ همـــز بغیـــر َوِجیَّـــةٌ  :أیًضـــا

واالختالف في معناها مروي كسابقتها بأن تبدل الهمزة یاء وتدغم الیاء في الیاء، 

ثعلــب عــن ابــن  ى األخیــرورو ، )٨(أو التمــر، ، فهــي إمــا بمعنــى الجــرادعــن العلمــاء

ــالونقــل ابــن ســیده عــن كــراع القــول بعــدم الهمــز، فَ ، )٩(األعرابــي  ِبَغْیــر الَوِجیَّــة: ُیَق

                                                 

ة الصــدر أو المعــدة فــي اإلنســان، كحوصــلة الطــائر هنــا یتحــدث كــراع علــى مــا كــان بمنزلــ )(١

  ونحو ذلك

  ، وما بعدها١/٥١المنتخب )(٢

  ٣/٥٤٧الكتاب )(٣

  ١/١٦٠المحتسب )(٤

  ١/٣٣العباب الزاخر )(٥

  وما بعدها ١/٤٤اللسان  )(٦

  ٣٧٩المنتخب )(٧

  ١/٨٠، الصحاح٢/٧٢٢، الدالئل في غریب الحدیث٢٤٧ینظر: إصالح المنطق )(٨

  ١/٨٠، الصحاح ١١/١٦١تهذیبینظر: ال  )(٩



 
  
 

 
} ٩٤٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 كــل ِفــي مطــرد َهــَذا ِألَن ؛ِفیــهِ  َفاِئــَدة َفــَال  اْلَهْمــز َتْخفیــف علــى َهــَذا َكــانَ  نَفــإِ  همــز،

  )١(.َبابه َهَذا َفَلْیَس  َبَدًال  َأو اوضعً  َكانَ  َوإِن همَزة، المه َكاَنت فعیلة

ا وٕابدال الیاء من الهمزة والعكس ال تبرره القوانین الصوتیة ؛ فالصوتان متباعدان مخرجً 

 أو من لسان المزمار ومن الحنجرة ،ینزة من أقصى الحلق عند األقدموصفة، فالهم

ومن ثم فإن من العلماء من ذكر أن سبب  والیاء من وسط اللسان؛ ،عند المعاصرین

قال ابن  ،، وكثرة استعمالها فى الكالماءیإبدال الهمزة من الیاء والعكس هو خفة ال

 فلمَّا اللسان، وسط من مخرُجه مجهوٌر، حرفٌ  ألّنه الیاء؛ إبدالُ  كُثر یعیش:

 لیست كثرةً  إبداُله كُثر غیره، في لیس ما الخّفة من فیه وكان الفَم، مخرُجه توّسط

  )٢(.لغیره

  

        :التخفیف باإلبدال واواثانیا:  

ْؤَبــــةُ "ومــــن ذلــــك ، الهمــــزة الســــاكنة وقبلهــــا ضــــم -١  مــــاء: تهمــــز وال ُتْهَمــــزُ  والرُّ

والهمـزة كلمة الرؤبـة، بمعنـى مـاء الفحـل،  مز وعدمه فيفكراع یورد اله، )٣("الفحل

 وٕانا، یقـول سـیبویه: هنا ساكنة ومـا قبلهـا ضـم، وتخفیفهـا یكـون بإبـدال الهمـزة واوً 

   أن فأردت امضمومً  قبلها ما كان

 الجونــــة :والمــــؤمن والبــــؤس الجؤنــــة فــــي قولــــك وذلــــك ،اواوً  مكانهــــا أبــــدلت تخفِّــــف

معنـى مـاء الفحـل مـن انفـرادات كـراع النمـل ب همـوزةموالرؤبـة  ،)٤( والمومن والبوس

ویـدل علـى ذلـك أن الروبـة مخففـة هـي فیما رجعت إلیه،  التي لم یذكرها أحد غیره

وممــا یــدل علــى ، )٥(جمــام مــاء الفحــل فیمــا رجعــت إلیــه، وفیهــا فــتح الــراء وضــمها

معــاني  أنهــم قــد ذكــروا للرؤبــة مهمــوزة ومخففــة ،تفــرد كــراع بــإیراده الكلمــة المهمــوزة

                                                 

  ١/٤٨٣، تاج العروس١٥/٣٧٩، اللسان٧/٥٧٧المحكم )(١

  ٥/٣٦٨شرح المفصل )(٢

  ١/٦٠المنتخب )(٣

  ٣/٥٤٣الكتاب )(٤

، مجــــالس ١/٤٤١، اللســــان١٥/١٨٢، التهــــذیب١١٩، االشــــتقاق٢/١٠٢١ینظـــر: الجمهــــرة )(٥

  ٢٣٣العلماء للزجاجي



 
  
 

 
} ٩٤٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

متعـــددة، لـــیس مـــن بینهـــا مـــا یهمـــز ســـوى رؤبـــة بـــن العجـــاج الشـــاعر المعـــروف، 

معـاني البقیـة أمـا والرؤبة بمعنى القطعة من الخشب التي یرأب بها صدع اإلنـاء، 

  )١(الكلمة فیها مخففة، ومن بینها روبة الفرس: طرقه في جمامه.ف

 الثُّْنُدَوُة،: الثَّْديِ  صلأل ویقال"ذلك ومن ، الهمزة المفتوحة وما قبلها مضموم -٢

 ال همـزت فتحـت وٕاذا همـزت، شـئت وٕان الهمـزة، تركـت الثاء ضممت إذا ،والثُّْنُدَؤةُ 

أصــل  عنــده فالثنــدوة مضــمومة الثــاء یجــوز فیهــا الهمــز وتركــه، ومعناهــا، )٢("غیــر

، ولكنـه فـي المنتخـب الثدي، وفي حال  فتح الثاء تهمز فقـط، هـذا مـا ذكـره كـراع 

والثُّْنـُدؤة بضـم الثـاء وفتحهـا والهمـز أصـل " رد خالف ما ذكـره؛ حیـث قـال:في المج

و یبـدو لـي ، )٣( "الثدي، وجمعها ثَنادي، ویقـال لهـا: ثَْنـُدَوة بفـتح الثـاء وتـرك الهمـز

، وقـــد أشـــارت أن  الكلمـــة مفتوحـــة الثـــاء أو مضـــمومة یجـــوز فیهـــا الهمـــز وعدمـــه

 ة عدم الهمز مع فتح الثـاء فقـال:وذكر ابن سیده عل ،)٤(بعض المصادر إلى ذلك

 َعــَدم بنــاءٌ  َوِكَالُهَمــا َفْعُلــؤة َأو َفْعُلَلــة ِحیَنِئــذٍ  تكــونُ  ِألَنََّهــا ؛اْلَفــْتح َمــعَ  َهْمُزهــا َوَال یجــوز

تخفیفهــا أن تبــدل الهمــز وطریــق  ،والهمــزة هنــا متحركــة بــالفتح ومــا قبلهــا ضــم، )٥(

 وقبلهـــا مفتوحــة الهمــزة كانـــت وٕان" :الــواو فـــي الــواو، یقــول ســیبویه، ثــم تــدغم اواوً 

 مــا كــان حیــث یــاءً  مكانهــا أبـدلت كمــا اواوً  مكانهــا أبــدلت تخفــف أن وأردت ،ضـمة

وبعـــض المصـــادر ذكـــرت أن الهمـــز لغـــة فـــي التخفیـــف، ففـــي ، )٦("امكســـورً  قبلهـــا

ادة ، وهذا على غیر العادة في التخفیف؛ إذ الع)٧(الثُْنُدِوةَ  في لغة والثُّْنُدَؤُة،المحكم: 

أن یكون المخفف لغة عن المثقل، وربما كان كالم ابن سیده في المخصص أدق 

                                                 

  ٢٣٨للیافعي، وینظر: مرآة الجنان ١٨٢اتفاق المباني )(١

  ٣٧٢، وینظر: المجرد٥٣٧، ٥٣،٨٥المنتخب )(٢

  ٣٧٢المجرد )(٣

ـــــــب١١٣، إصـــــــالح المنطـــــــق٢٧ینظـــــــر: الفـــــــرق البـــــــن أبـــــــي ثابـــــــت )(٤ ، ٣١٦،  فصـــــــیح ثعل

، كشــف ٦٥، التلخــیص فــي معرفــة أســماء األشــیاء ألبــي هــالل العســكري١/٣٧٣المقــاییس

  ٢٠/٦ر القرطبي، تفسی١/٣٠، العباب الزاخر٣/٥٣٤، جامع األصول ٢/٥٤٨المشكل

  ١/١٥٥المخصص )(٥

  ٣/٥٤٣الكتب )(٦

  ٩/٤٥٨المحكم  )(٧



 
  
 

 
} ٩٤٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ــْدر َوِفــي ممــا ســبق، ففیــه: وجعــل الحریــري ضــم  ،)١(ُیْهمــز َوَال  ُیْهمــز الثَّْنــُدوتان الصَّ

والخلیــل لــم یــذكر لغـــة  ،)٢(الثــاء وفــتح الهمــزة، وفــتح الثـــاء مــع تــرك الهمــزة لغتـــین

أن  وذكر أحد البـاحثین، )٤(ي التي وردت في الحدیث، وروایة التخفیف ه)٣(الهمز

 واخـــتالف :فقـــال ،الكلمــة فـــي حـــال ضـــم ثائهــا وفتحهـــا مختلفـــة فـــي المــادة والـــوزن

 الثّـاء بفـتح)) الثَّْنـُدَوة(( فــ األصـل، تغییـر إلى - اأحیانً  - یؤّدي الكلمة في الحركة

ــَوة بنــاء علــى) د ن ث( مــن ــَوةٍ  َتْرُقــَوةٍ  مثــل َفْعُل  الــواو، همــزت أولهــا ضــمّ  وٕاذا ،وَعْرُق

فـي  وهمـز الكلمـة ،)٥()أ د ن ث: (الّرباعيّ  األصل من ُفْعُلَلة فتكون الثُّنُدَؤة: فیقال

، قــال كمـا ورد فـي بعــض المصـادر ،معـزو إلـى رؤبــة بـن العجــاج حـال ضـم الثــاء

 اواحـدً  تهمز ال بوالَعرَ  الَقْوس، ِسَیة والسَِّئة ،الثُّْنُدَؤة یهمز )٦(ُرْؤَبةُ  كانة: أبو عبید

  )  ٧(.منهما

فالرجـــل  أمــا عــن كــون الهمــز فــي الكلمــة مـــروي عــن رؤبــة فــال عجــب فــي ذلــك،

مــن الفصــحاء، ولــیس أدل علــى ذلــك ممــا رواه ابــن  وهــو  تمیمــي، وتمــیم تهمــز، 

                                                 

  ١/١٥٥المخصص )(١

  ٧٩، طلبة الطلبة٢٢٩درة الغواص )(٢

  ١٤/٦٤، التهذیب٨/١٩العین  )(٣

"  َأِبیـِه، نْ عـ َبَكـَرةَ  َأِبـي اْبـنِ  َعـنِ  ٢٠٣٧٨، ومـا بعـدها، حـدیث رقـم:٣٤/١٣ففي مسند أحمد )(٤

  " الثَّْنُدَوةِ  ِإَلى َلَها َفَحَفرَ  اْمَرَأًة، َرَجمَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  هللاُ ا َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ 

  ٢/٧٣١تداخل األصول وأثره في بناء المعجم  )(٥

 لـیس رجـز دیـوان منهمـا لـه كل مشهوران، راجزان وأبوه وهو ...العجاج بن رؤبة محمد بوأ )(٦

 بحوشــــیها باللغـــة بصــــیراً  وكـــان رجزهمــــا، فـــي مجیــــدان وهمـــا األراجیــــز، ســـوى شــــعر فیـــه

 دواجـــنكم مـــن أنظـــف هـــي: فقـــال ذلـــك، فـــي فعوتـــب الفـــأر، یأكـــل رؤبـــة وكـــان...وغریبهـــا

 وكــان... الطعــام لبــاب أو البــر نقــي إال الفــأر یأكــل وهــل العــذرة، یــأكلن الالئــي ودجــاجكم

 علـي بـن الحسـن بـن الحسـن بـن اهللا عبـد بـن إبـراهیم بهـا ظهـر فلمـا بالبصـرة، مقیماً  رؤبة

 الواقعـــة وجـــرت= = ،المنصـــور جعفـــر أبـــي علـــى وخـــرج ،وجهـــه اهللا كـــرم طالـــب أبـــي بـــن

ـــة خـــاف المشـــهورة، ـــة إلـــى وخـــرج ،نفســـه علـــى رؤب ـــة لیتجنـــب البادی ـــات الفتن . ینظـــر: وفی

  ، وما بعدها٢/٣٠٣األعیان

، اللســـــــــــان ٦/٢٢٩١، الصـــــــــــحاح١٤/٦٤، التهـــــــــــذیب١٠٣ینظـــــــــــر: إصـــــــــــالح المنطـــــــــــق )(٧

  ٥/٤٣٢، مطالع األنوار١/١٢٩،غریب الحدیث البن الجوزي١٤/١١٠



 
  
 

 
} ٩٤٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

، )١(والفصـاحة واللغة الشعر دفناخلیل الذي قال عند سماعه بوفاته: خلكان عن ال

فقـد قـال ابـن جنـي فیـه وفـي أبیـه وفـي غیرهمـا  ،والشـعر المـرتجلین للغـة وهو مـن 

 طبیعتـــه وســـمت فصـــاحته قویـــت إذا األعرابـــي فـــإن"  ممـــا ینطبـــق علـــیهم شـــرطه:

 كانــا أنهمــا وأبیــه رؤبــة عــن حكــي فقــد، بــه قبلــه أحــد یســبقه لــم مــا وارتجــل تصــرَّف

  )٢(."إلیها ُسِبَقا وال یسمعاها لم ألفاًظا یرتجالن

بـــین أصــــل الثـــدي، أو طرفــــه، أو  نـــى الثنــــدؤة والثنـــدوةعوالمصـــادر مختلفـــة فــــي م

الثُْنــُدوة للرجــل فــي مقابــل  ، ومــن العلمــاء مــن جعــل)٣(مغــرزه، أو اللحــم الــذي حولــه

 ، وخطأ الحریري أن في الرجل ثدیا، فقال:)٤(الثدي للمرأة، وقد یقال: الثدي للرجل

ـــونَ  ـــي الرجـــل جـــرح: َوَیُقوُل ـــ ،ِفیـــهِ  فیوهمـــون ثدیـــه، ِف ـــال َأن َوابَوالصَّ ـــي جـــرح: ُیَق  ِف

ــاْلَمْرَأِة، یْخــَتص الثــدي ِألَن ؛تــهؤ ثند ، واســتدل بعضــهم )٥(ِبالرجــلِ  تْخــَتص ةؤ دنــوالث ِب

 فــي الحــدیث علــى جــواز إطــالق كلمــة ثــدي للرجــل بمــا جــاء فــي الحــدیث، فقــد ورد

ــین( :َقْولــه ــ یــرد واْلَحــِدیث ،)٦()ثدییــه َب   ،إطــالق كلمــة الثــدي للرجــل ى مــن أنكــرَعَل

  )١(.الثدي یذكر ویؤنث أنالجوهري  ذكرو 

                                                 

  ، وما بعدها٢/٣٠٣ینظر: وفیات األعیان )(١

  ١٠٨، االقتراح٢/٢٧الخصائص )(٢

، ١١٣، إصــالح المنطـــق٨/١٩ینظــر فــي معنــى الثنــدؤة والثنـــدوة المصــادر اآلتیــة: العــین  )(٣

ــــي هــــالل ٩/٢٩٦، المحكــــم١٤/٦٤التهــــذیب ، التلخــــیص فــــي معرفــــة أســــماء األشــــیاء ألب

، ١/٣٠، العبـــــاب الزاخـــــر٢/٨٢٨، شـــــمس العلـــــوم٢/٥٤٨المشـــــكل ، كشـــــف٦٥العســــكري

  ١٤/١١٠اللسان 

  ٢/٨٢٨، شمس العلوم٣/١٠٨٩غریب الحدیث للحربي )(٤

  ٢٠٠، تصحیح التصحیف وتحریر التحریف٢٢٩درة الغواص )(٥

 ْبـــنِ  َســـْهلِ  َعـــنْ  ، بـــاب العمـــل بـــالخواتیم، وفیـــه٦٦٠٧،حـــدیث رقـــم٨/١٢٤صـــحیح البخـــاري )(٦

 َصلَّى النَِّبيِّ  َمعَ  َغَزاَها َغْزَوةٍ  ِفي الُمْسِلِمیَن، َعنِ  َغَناءً  الُمْسِلِمینَ  َأْعَظمِ  ِمنْ  ُجًال رَ  َأنَّ : َسْعدٍ 

 الرَُّجـلِ  ِإَلـى َیْنُظـرَ  َأنْ  َأَحـبَّ  َمـنْ «: َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَنَظرَ  َوَسلََّم، َعَلْیهِ  اهللاُ 

 َأَشــدِّ  ِمــنْ  الَحــالِ  ِتْلــكَ  َعَلــى َوُهــوَ  الَقــْوِم، ِمــنَ  َرُجــلٌ  َفاتََّبَعــهُ  »َهــَذا ِإَلــى َفْلَیْنُظــْر  رِ النَّــا َأْهــلِ  ِمــنْ 

 َحتَّـى َثْدَیْیـهِ  َبـْینَ  َسـْیِفهِ  ُذَباَبـةَ  َفَجَعـلَ  الَمـْوَت، َفاْسـَتْعَجلَ  ُجـِرَح، َحتَّـى الُمْشِرِكیَن، َعَلى النَّاسِ 

 َأْشــَهدُ : َفَقــالَ  ُمْســِرًعا، َوَسـلَّمَ  َعَلْیــهِ  اهللاُ  َصــلَّى النَِّبـيِّ  ِإَلــى الرَُّجــلُ  َفَأْقَبــلَ  ،َكِتَفْیـهِ  َبــْینِ  ِمــنْ  َخـَرجَ 

 ِمـنْ  َرُجـلٍ  ِإَلـى َیْنُظـرَ  َأنْ  َأَحـبَّ  َمـنْ «: ِلفُـَالنٍ  ُقْلـتَ : َقالَ  »َذاكَ  َوَما«: َفَقالَ  اللَِّه، َرُسولُ  َأنَّكَ 



 
  
 

 
} ٩٤٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  :بین الهمزة والواو المفتوحة -٣

مضــــمومة أو مفتوحــــة أو مكســــورة، أجــــاز النحویــــون إبــــدالها  الــــواو إذا وقعــــت أوًال 

فقالوا: َوَجـَم وَأَجـَم وَونـاة وَأنـاة، وقـالوا: َأحـد وأصـله َوحـد؛ ألنـه واحـد، فأبـدلوا  ،همزة

ومما جاء  مـن إبـدال ، )٢(لها من الحذف والبدللما یدخ لهمزة لضعف الواوعوًضاا

ــــ ــــد كــــراع،ال ــــال" واو مــــن الهمــــزة المفتوحــــة عن ــــاب فهــــو مؤصــــد،  :ویق آصــــدت الب

، وقــد ورد فــي مصــادر عدیــدة )٣("وأوصــدته فهــو موصــد یهمــز وال یهمــز: أطبقتــه

وقــرئ: ، )٤(مؤصـد واألصـید والوصـید، كمـا ورد آصـدت وأوصـدت عـن أبـي عبیـدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیهم ُموَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   }، أي )٥(َدٌة}، و{ُمْؤَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدةٌ {إنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عل

وُذِكـــر عـــن أبـــي  ،األصـــید لغـــة أهـــل نجـــد، والوصـــید لغـــة أهـــل تهامـــةو  ،)٦(ُمْطَبَقـــة

بدال الهمـزة واوا إلـى أهـل الفیومي إ ا، وعز )٧( نها لغة أهل الیمنأ عمرو بن العالء

، یقــول أحــد البــاحثین: والطــائیون كانــت )١(، ومــنهم مــن عزاهــا إلــى طــيء)٨(الــیمن

                                                                                                                     

 َعَلى َیُموتُ  الَ  َأنَّهُ  َفَعَرْفتُ  الُمْسِلِمیَن، َعنِ  َغَناءً  َأْعَظِمَنا ِمنْ  َوَكانَ  »ِإَلْیهِ  َفْلَیْنُظْر  النَّارِ  َأْهلِ 

ا َذِلَك، : َذِلـكَ  ِعْنـدَ  َوَسـلَّمَ  َعَلْیـهِ  اهللاُ  َصـلَّى النَِّبـيُّ  َفقَـالَ  َنْفَسـُه، َفَقَتـلَ  الَمـْوتَ  اْسَتْعَجلَ  ُجِرحَ  َفَلمَّ

 ِمـنْ  َوإِنَّـهُ  الَجنَّـةِ  َأْهـلِ  َعَمـلَ  َوَیْعَمـلُ  الَجنَّـِة، َأْهـلِ  ِمـنْ  َوإِنَّهُ  النَّارِ  َأْهلِ  َعَملَ  َلَیْعَملُ  الَعْبدَ  ِإنَّ «

  »ِبالَخَواِتیمِ  اَألْعَمالُ  َوإِنََّما النَّاِر، َأْهلِ 

  ٦/٢٢٩١الصحاح )(١

  ٤/٣٣١ینظر: الكتاب   )(٢

  ٤٠المجرد )(٣

ــــن الســــكیت )(٤ ، معــــاني القــــرآن ١/٤٠٧، الجــــراثیم٥٦الكنــــز اللغــــوي ١٣٨ینظــــر: اإلبــــدال الب

، ١٢/٨٢٨٨، الهدایــــة إلــــى بلــــوغ النهایــــة٢/١٦٧، أمــــالي القــــالي٥/٣٣٠وٕاعرابــــه للزجــــاج

   ٢/٨٤٣مشكل إعراب القرآن

  سورة الهمزة ٨من اآلیة )(٥

 َوَنــاِفع َعــامر َواْبــن كثیــر اْبــن َرأَ قــ ٦٨٦، وفــي الســبعة البــن مجاهــد ١٢٢إصــالح المنطــق )(٦

ــةِرَوا فــى َوَعاِصــم  ُســوَرة وفــى فــي ســورة البلــدهمز  ِبَغْیــر/  موصــدة/  والكســائى بكــر َأبــى َی

 ِبــاْلَهْمز فــي الموضــعین} مؤصــدة{ َعاِصــم َعــن َوَحْفــص َوَحْمــَزة َعْمــرو َأُبــو َوقَــَرأَ  ، اْلهمــَزة

  َجِمیًعا فیهَما

  ١٧/٦٢٦تفسیر الطبري )(٧

  ١/١٥المصباح المنیر )(٨



 
  
 

 
} ٩٤٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

م بـــالیمن قبـــل أن  یجـــاوروا بنـــي أســـد، فانتقلـــت معهـــم هـــذه الظـــاهرة قبـــل مســـاكنه

، والهمـــزة هـــي األصـــل؛ لفـــرار العـــرب مـــن الهمـــزة إلـــى غیرهـــا، وللجهـــد )٢(الرحیـــل

 علــى قضــینا وكــذلكیعــیش: "، یقــول ابــن )٣(الكبیــر الــذي یصــاحب النطــق بــالهمزة

  )٤( ."آَخْیُته" في الهمزة من مبدلة بأّنها واَخْیُته في الواو

َذَكـــر الرُجـــل،  )٥(واُألداف، ومـــن ذلـــك "إبـــدال الهمـــزة مـــن الـــواو المضـــمومة -٤

، )٦("وَدَفِت الشَّْحمة إذا َقَطرت، وكـذلك الـذََّكر یقطـر مـاء :وأصله ُوداف، من قولك

، والــُوداف واُألداف فــرج الرجــل، ، فأصــل ُأداف ُودافأبــدلت الهمــزة هنــا مــن الــواو

ـــاقلبـــت الـــواو همـــزه النضـــمامها  ـــالَ  َكَم ـــاَلى اهللا َق  )٧(M¥ ¦ §Lَتَع

، والقـــول بـــذلك مـــروي عـــن ابـــن األعرابـــي كمـــا ذكـــرت )٨( ُوقِّتَـــتْ  اَألْصـــل ِفـــي َوُهـــوَ 

ــا َوُهــوَ  ،)١٠(مطــرد ِقَیــاس همــَزة المضــمومة اْلــَواو وقلــبُ ، )٩(بعــض المصــادر  َلــِزمَ  ِممَّ

  )١١(.ُوَداف َقاُلوا َنْسَمْعُهمْ  َلمْ  ِإذْ  اْلَبَدلُ  ِفیهِ 

فــالهمزة  بــدال بــین الهمــزة والــواو لــیس لــه مــا یبــرره مــن الناحیــة الصــوتیة،واإل

، ومختلفان صفة، فالهمزة تخرج من أقصى الحلق عند والواو متباعدان مخرًجا

تخرج الواو ـ غیر و  ومن الحنجرة أو لسان المزمار عند المعاصرین، ،میناألقد

                                                                                                                     

  ٧/٢٥٣تهذیب اللغة  )(١

   ٣٣٧٠لحلق بین الفصحى واللهجات، للدكتور محمد عالم محمدأصوات ا )(٢

   ٣٨٧٤اللهجات العربیة في مجالس ثعلب للدكتور عبدالهادي السلمون )(٣

  ٥/٤٢٣شرح المفصل البن یعیش  )(٤

ذكـــــــــرت بعـــــــــض المصـــــــــادر فـــــــــي اُألداف لغـــــــــة أخـــــــــرى هـــــــــي اُألذاف بالـــــــــذال. ینظـــــــــر:  )(٥

  ٩/٤اللسان  ،١/٣١، النهایة ١٤/١٤٠التهذیب

  ٩١المجرد )(٦

  سورة المرسالت ١١اآلیة )(٧

  ١٤/١٤٠التهذیب )(٨

  ٩/٤، اللسان ١٦٤، طلبة الطلبة ٣٨٠/ ٩ینظر:  التهذیب )(٩

  ١/٣١الفائق  )(١٠

  ٩/٣٥٤اللسان  )(١١



 
  
 

 
} ٩٤٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

سـان مـع أقصـى الحنـك ، ومـن أقصـى الل)١(لمدیة ـ مـن الشـفتین عنـد األقـدمینا

ا ممــــا یجعــــل لــــرأى ، ومــــع ذلــــك فــــإن الشــــفتین تضــــمان معهــــعنــــد المعاصــــرین

ة وال والهمــزة مجهــورة شــدیدة عنــد القــدامى ولیســت بمجهــور  ،)٢(األقــدمین مســوًغا

والــواو متوســطة عنــد القــدامى، وهــي مجهــورة مهموســة عنــد أغلــب المحــدثین، 

فإبــــدال الــــواو مــــن الهمــــزة ، وبنــــاء علــــى مــــا ســــبق )٣(احتكاكیـــة عنــــد المحــــدثین

  ) ٤(.ا؛ ألن الواو أخف من الهمزةالمفتوحة مرده إلى التخفیف مطلقً 

   :ألفا بدالالتخفیف باإلثالثا: 

 والزَّاَجــلُ  الِكــَراُض : الَفْحــلِ  لمـاء ویقــال" ومــن ذلــك، نة وقبلهــا فــتحكالهمــزة الســا -

ـــر بـــالهمز ـــیمِ  مـــاء هـــو :ویقـــال ،زالهمـــ وغی ـــةً  الظَِّل فـــي فتخفیـــف الهمـــزة  ،)٥("َخاصَّ

 الهمـــزة كانـــت وٕاذا"بإبـــدالها ألفـــا لســـكونها وفـــتح مـــا قیلهـــا، یقـــول ســـیبویه:  الزاجـــل

، وقــد أشــارت بعــض )٦(األًفــ مكانهــا أبــدلت تخفِّــف أن فــأردت ،فتحــة وقبلهــا ســاكنةٌ 

 :أیضـا قیـل وقـد ،المنـيّ  همـزة بـال الجـیم بفـتح الزاجلالكلمة، فلغتي المصادر إلي 

  )٨(.، وجعل األزهري الهمز في الكلمة لغة)٧(بالهمزة الزأجل

ا لغــة َمــراة  التــي ذكرهــا ضــمن لغــات أخــرى فــي قولــه: ومــن التخفیــف باإلبــدال ألًفــ

ــْرَأٌة، اْمــَرَأٌة،: النــاس مــن لألنثــى قــالی"  األربــع، اللغــات أبعــد وهــي وَمــَرٌة، وَمــَراٌة، وَم

                                                 

  .٤/٤٣٣الكتاب  )(١

   ١٢٦أصوات اللغة العربیة د. عبد الغفارهالل  )(٢

  .١٦١ینظر: أصوات اللغة العربیة )(٣

  ٣٨٧٦ي مجالس ثعلباللهجات ف )(٤

  ١١/٣٠١اللسان .، وأبو عبیدة هو الذي خصه بمني الظلیم١/٦٠المنتخب )(٥

  ٣/٥٤٣الكتاب )(٦

  ١٠٠٩، القاموس٧/٢٩٥، المحكم٦٣٨البارع )(٧

  ١١/٣٠١، اللسان٤/١٧١٥، الصحاح١٠/٣٢٦التهذیب )(٨



 
  
 

 
} ٩٤٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ن أورد كــل لغــة ، أورد كــراع هنــا أربــع لغــات، ویحســن أ)١("الرجــل زوج هــي ویقــال

  على حدة:

 مــن الَعاِلَیــةِ  وأهــل وَأَســد الحجــازِ  أهــل: امــرأة وهــي لغــة عزاهــا الفــراء إلــى األولــى 

 َمـْرَأة: قـالوا وُربَّمـا الصالحُة، االْمَرَأةُ  أنهم یقولون: َقْیسٍ  بعض، كما ُعزي إلى َقْیسٍ 
رئ، ویقــال فیهــا: مــرأة ولغــة امــرأة تأنیــث المــ، )٣( اإلْمــَرَأة َعِلــيٍّ  َأُبــو، وقــد حكــى )٢(

  )٤(كراع، وهي األصل. دعن اللغة الثانیةوهي 

(مـــراة)، وأصـــلها مـــرأة او المـــرأة، والـــذي حـــدث فیهـــا كمـــا ذكـــرت  اللغـــة الثالثـــة:

 مجـــرى المتحـــرك الحـــرف جـــاور إذا الســاكن الحـــرف أجـــرت العـــربالمصــادر، إن 

، والكمـأة المـرأة،: نیریـدو  والكمـاة، المراة: سیبویه حكاه فیما قولهم وذلك المتحرك،

 صــــارت مفتوحتــــان، بعــــدهما والهمزتــــان ســــاكنتین، كانتــــا لمــــا والــــراء المــــیم ولكــــن

 كأنهمـا والمـیم الـراء وصـارت والمـیم، الراء في كأنهما الهمزتین في اللتان الفتحتان

ــ لمــا والهمزتــان مفتوحتــان،  فصــار ســاكنتان، كأنهمــا غیرهمــا فــي حركتاهمــا رتدّ ُق

 مـا وانفتـاح لسـكونهما ألفـین الهمزتـان فأبدلت ففتا،خُ  ثم ة،أْ وكمَ  ةأْ مرَ : فیهما التقدیر

  )٥(.وراس فاس،: خففتا لما ورأس فأس في قالوا كما وكماة، مراة: فقالوا قبلهما،

ا بعد تقدیر كـون ومعنى ما سبق أن التخفیف هنا على هذه اللغة كان باإلبدال ألفً 

 َومــن ، یقــول العكبــري:الهــا مفتوًحــالهمــزة ســاكنة بعــد نقــل حركتهــا، فأصــبح مــا قب

ــاة مثــل وكمــاة مــراة :وكمــأة اْمــَرأة َتْخفیــف ِفــي قــالَ  َمــنْ  اْلَعــَرب ــه ِفیــهِ  َواْلَوْجــه ،َقَن  أّن

 همـــَزة َوبعـــده َمْفُتوًحـــا قبلَهـــا َمـــا َفَصـــارَ  ،قبلَهـــا َمـــا ِإَلـــى حركتهـــا ِبَنْقـــلِ  الهمـــزةَ  خفَّـــف

  )٦(.اللَُّغة ِفي َقِلیل ُهوَ وَ  راس ِفي یفعل َكَما ألفا فقلبها ،َساِكنة
                                                 

ة بغیر همز : یقال للرجل: امرؤ ومرء، ولزوجه امرأة ومرأ٢٠٧، وفي المجرد١٢٣المنتخب )(١

ومـــرة، أربـــع لغـــات. والعجیـــب أن مـــا ذكـــره ثـــالث لغـــات فقـــط، وقدنبـــه علـــى ذلـــك محقـــق 

  الكتاب.

  وما بعدها ٣١ینظر:  كتاب فیه لغات القرآن )(٢

  ١٠/٢٩٤المحكم والمحیط األعظم )(٣

  ٥/٧٨، تفسیر القرطبي١٥/٢٠٥، التهذیب ١/٢٠٤ینظر: إعراب القرآن للنحاس )(٤

  ٦/٣٠١وما بعدها، المحكم والمحیط األعظم ٨٩إلعرابینظر: سر صناعة ا )(٥

  ، وما بعدها٢/٤٤٥اللباب في علل البناء واإلعراب  )(٦



 
  
 

 
} ٩٥٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

مرة وأصلها مـْرَأة، نقلـت حركـت الهمـزة إلـى السـاكن قبلهـا ثـم حـذفت  اللغة الرابعة:

  ،  )١(الهمزة

  

 لـیَس  َسـاكن حـرفٌ  المتحركـةِ  الهمـزةِ  قبلَ  َكانَ  إنْ ؛ ألنه )٢(تخفیف قیاسي مطردوهو 

ـــاكِ  ِإَلـــى حركُتهـــا تُنقـــلَ  َأن فتخفیفهـــا ،المـــدّ  ُحـــُروف مـــن  ِفـــي َكَقْوِلـــك ،وُیحـــذف نالسَّ

 وتحــّرك كّلــه َهــَذا ِفــي اْلهمــَزة فتحــذف... اْســَأل ِفــي وســل ،مــرأة ِفــي َمــَرة :اْلُمتَِّصــل

ــاِكن فــي الكلمــة هــي امرأتــه ثــالث لغــات وبعــض المصــادر تــورد ، )٣( بحركتهــا السَّ

 َعَلــى َتــُدلُّ  َقِریَنــةٍ  َعَلــى اْعِتَمــاًدا َهــاءٍ  ِبَغْیــرِ  اْمــَرأٌ  :ِفیَهــا ِقیــلَ  َوُربََّمــا، )٤(ومراتــه ومرتــه

 اْلَخْیـرَ  ُأِریـدُ  اْمـَرأٌ  َأَنا َتُقولُ  اْلَعَربِ  ُفَصَحاءِ  ِمنْ  اْمَرَأةً  َسِمْعتُ  :اْلِكَساِئيُّ  َقالَ  ،اْلُمَسمَّى

 َكالّرجــِل، ِصــْدٍق، الْمــُرؤُ  ِإنَّهــا :للمــرَأة ُیَقــال َأنــه اَألعرابــيّ  ابــنُ  َوحكــى ،)٥(َهــاءٍ  ِبَغْیــرِ 

  )٦(.ناِدر َذاَوهَ : َقالَ 

والعالقــة الصــوتیة بــین الهمــزة واأللــف عنــد القــدامى مبــررة إلبــدال أحــدهما مــن اآلخــر، 

والمعاصــــرون یــــرون أن األلــــف هــــى الفتحــــة  ،)٧(فهمــــا یخرجــــان مــــن أقصــــى الحلــــق 

ع مــا یحاذیــه وهــى بحســب الدراســات المعاصــرة مخرجهــا مــن وســط اللســان مــ ،الطویلـة

فمجـرد التخفیــف هـو المسـوغ لهـذا اإلبــدال  ء علیـهوبنـا ،)٨(مـن وسـط الحنـك األعلــى

   )٩(.عندهم

                                                 

  ١٢٧أدب الخواص للوزیر المغربي )(١

المحكـــــــــــم والمحـــــــــــیط  ،١/٢٧٣، الحجــــــــــة للقـــــــــــراء الســــــــــبعة١/١٦٠ینظــــــــــر: المقتضـــــــــــب  )(٢

ــــــــــــــز٥/٦٧، المخصــــــــــــــص١٠/٢٩٤األعظــــــــــــــم ، عمــــــــــــــدة ٤/٤٩٦، بصــــــــــــــائر ذوي التمیی

  ١/٤٣٠، تاج العروس١/٢٠٦ريالقا

  ، وما بعدها٢/٤٤٥اللباب في علل البناء واإلعراب )(٣

  ١/٤٣٠، تاج العروس١/١٥٦، اللسان١٥/٢٠٥ینظر: التهذیب   )(٤

  ٢/٥٦٩المصباح )(٥

  ١/٤٣٠تاج العروس )(٦

   ٤/٤٣٣الكتاب  )(٧

   ٢٠القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث للدكتورعبدالصبور شاهین  )(٨

  ٣٨٨٠اللهجات العربیة في مجالس ثعلب  )(٩



 
  
 

 
} ٩٥١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  :أصحاب الهمز والتسهیل من العرب

تحقیــق الهمــز هــو لغــة تمــیم وقــیس ومــن جــاورهم مــن قبائــل وســط الجزیــرة وشــرقیها، 

شـائًعا فـى كـل  لـم یكـنالتخلص من الهمـز و ، )١(وتخفیفه هو لغة قریش والحجازیین

ابن كثیر ویدل على ذلك قراءة ن كان یؤثر تحقیقها بل منهم م ، القبائل الحجازیة

  : سیبویهیقول  ،)٢(الذى التزم تحقیق الهمز

وذلـك   ،یحققون  نبئ وبرئیـةوقد بلغنا أن قوًما من أهل الحجاز من أهل التحقیق ”

  ) ٣(قلیل ردئ".

  

  

  

                                                 

  .٥٨، في اللهجات العربیة٥/٢٦٥شرح المفصل  )(١

  ٥٨فى اللهجات العربیة  )(٢

  .٣/٥٥٥الكتاب  )(٣



 
  
 

 
} ٩٥٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
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فســیبویه یــذكرها  ،ها)حــذف الحركــة (تســكین عـرف القــدامى مــن اللغــویین مــا یســمى

وعزاهــا إلــى لغــة  (بــاب مــا یســكن اســتخفافا وهــو فــى األصــل عنــدهم متحــرك)فــي 

بــاب الســاكن (جنــى فــى   ابــن ذلــك وأورد ،)١(بكــر بــن وائــل وأنــاس كثیــر مــن تمــیم

    )٣(.وقد عرفت هذه الظاهرة بتفریعات تمیم ،)٢()والمتحرك

الــذى  المقطـع المفتـوح ؛ حیـث ینــدمجوحـذف الحركـة یعنـى اختصــار عـدد المقـاطع

ا مــن ا واحــدً لیصــیر مقطًعــ ،حــذفت نواتــه أو قمتــه فــى المقطــع المفتــوح الــذى قبلــه

ح ح) + (ص ح) یصــــبح (ص  صالنــــوع الثالــــث أى المتوســــط المغلــــق أى أن (

، وهــذا المیــل مــن متطلبــات مــا لبدویــة تمیــل إلــى المقــاطع المغلقــة، والقبائــل ا)ص

ث تحتــاج هــذه الســرعة إلــى وقفــات تحــّد حیــ؛ عــرف عــنهم مــن الســرعة فــى النطــق

  )٤(.منها وتكبح جماحها

  :حذف الحركة في تراث كراع النمل 

مـن المعــروف لـدارس اللغــة أن الفتحـة أخــف الحركـات الــثالث، وأن الكسـرة ثقیلــة، 

والضـــمة أثقـــل الحركـــات جمیعـــا، وقـــد علـــل القـــدامى وعلـــى رأســـهم ســـیبویه لحـــذف 

بعــض القبائــل فــى تخفیــف الثقــل الناشــىء مــن الحركــة عنــد تتــابع الحركــات برغبــة 

، أو مـن ضـم النتقال من فتح إلى ضم أو كسر، أو مـن كسـر إلـى كسـر أو ضـما

أو بعبارة أخرى كراهیتهم االنتقال من حركـة واسـعة كالفتحـة  ،)٥(إلى ضم أو كسر

   .من حركة ضیقة إلى مثلها إلى ضیقة كالضمة أو الكسرة، أو مثًال 

                                                 

  ٤/١١٣) ینظر: كتاب سیبویه ١(

  ٢/٣٣٠) الخصائص ٢(

ــــن الحاجــــب للرضــــي اإلســــتراباذى ٣( ــــاب  ،١/٤٠) شــــرح شــــافیة اب ــــة فــــي الكت الظــــواهر اللغوی

  ٣٢٨حالموض

  . ٢١٥بتصرف وینظر: اللهجات العربیة فى التراث  ٢٢٠ ،٢١٩) الحركات العربیة ٤(

   ٢١٨، الحركات العربیة في ضوء علم اللغة الحدیث ١١٥ -٤/١١٣ینظر: الكتاب )(٥



 
  
 

 
} ٩٥٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 العــرب أن تــوالي الحركــات وكثرتهــا ســبب فــي حــذفها فقــال:كــراع النمــل وقــد أدرك 

ا؛ حیـث أورد ، وابن جني على ذلك أیًضـ)١(لها استثقاًال  َكُثَرتْ  إذا الحركات تحذف

  عند توجیهه 

  

وعلته توالى الحركات مع "علة ذلك فقال: )٣(هم)و(یلعنْ  )٢(هم)مْ علِّ لقراءتي(یُ 

    )٤(."ة اإلعرابحركبإسكان  علیهم فیخففونالضمات، فیثقل ذلك 

ـــتخلص مـــن تـــوالى  وتمیـــل العربیـــة  المقـــاطع القصـــیرة فـــي بعـــض تراكیبهـــا إلـــى ال

ع، وهـذا مســلك صـوتي معــروف المفتوحـة، عـن طریــق حـذف حركـة بعــض المقـاط

ركـة؛ ألن ؛ لذا كان التخفیف بحـذف الح)٥(عن القبائل النجدیة بوجه عامومشهور 

، وهو العربى من توالى المتحركات یأباه، نتیجة لما وضع السكون موضع الحركة

  .، وال شك أن حذفها أخف من ذكرهایعنى حذف الحركة

ا حـذفً  فیـه ذكر "الَحَرَكاتِ  َحْذفِ  َبابُ "ا أسماه وقد عقد كراع النمل في المنتخب بابً 

  ویمكنني تصنیف ما أورده تحت هذا الباب إلى ما یلي:حركات، اللبعض 

 قـراءةعنـده ، ومن أمثلـة ذلـك لقرآنیةحذف حركات اإلعراب في القراءات ا -١

ءْ  َوَمْكرُ ( )٦(حمزة  َأنْ  َیـاُمْرُكمْ  َوَال ( )٨(عمـرو أبي قراءة وفي جزم، )٧( )السَّيِّ

بســـكون  ، )١٠(جـــزم كالهمـــا ،)٩()َأَیـــاُمْرُكمْ  َأْرَباًبـــا والنَِّبیِّـــینَ  الَمَالِئَكـــةَ  َتتَِّخـــُذوا

ـــى فـــي قـــراءة حمـــزة، وســـكون  ـــة األول ـــراء فـــي الهمـــزة فـــي اآلی ـــأمركم) (ال ی

                                                 

  ٧١٥المنتخب )(١

  سورة البقرة  ١٢٩) من اآلیة ٢(

  السورة نفسها  ١٥٩)  من اآلیة ٣(

  . ٢١٩حركات العربیة وینظر: ال ١/١٠٩) المحتسب ٤(

  ٢١٧ -٢١٥ینظر: الحركات العربیة  )(٥

  ٥٣٥ینظر: السبعة )(٦

  ٤٣سورة فاطر من اآلیة )(٧

  َتْخِفیًفا الرَّاء َحَرَكة بختلس َعْمرو َأُبو َوَكانَ : ٢١٣في السبعة )(٨

   ٨٠سورة آل عمران من اآلیة )(٩

  ٧١٥المنتخب )(١٠



 
  
 

 
} ٩٥٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

وحـذف حركـة اإلعـراب أیأمركم) في اآلیة الثانیة في قراءة أبي عمـرو، (و

والســبب فــى هــذا أن  ،أثــارت مشــكلة بــین القــراء والنحــاة منــذ قــدیمقضــیة 

حیـث تحـذف الحركـة   مـن األصـول اإلعرابیـة؛روایة اإلسكان تهـدم أصـًال 

وروا كیـف حـدث ، ولم یستطع النحاة أن یتصالتى هى علم على اإلعراب

ـــة ْعربـــة؟هـــذا فـــى الكلمـــات المُ  ـــم یســـلموا بصـــحة الروای ـــم ل ، وقـــالوا ومـــن ث

  ) ١(: إن أبا عمرو كان یختلس إختالًسا.وٕامامهم فى ذلك سیبویه

وقد حصر السیوطي خالف اللغویین والنحویین في حذف حركة اإلعراب في 

أبــا عمــرو وقــال إن  ،أحــدها: الجــواز مطلقــا وعلیــه ابــن مالــكثالثــة مــذاهب، 

وخـرج علیـه بعـض القـراءات واألبیـات الشـعریة، والثـانى:  ،حكاه عن لغة تمـیم

ى األبیــــات وأورد روایــــات فــــ ،المنــــع مطلقــــا فــــى الشــــعر وغیــــره وعلیــــه المبــــرد

، والثالــث : الجــواز فــى الشــعر والمنــع فــى االختیــار الشــعریة تبعــدها عــن ذلــك

  )٢(وعلیه الجمهور.

أن الـراوى عـن أبـى عمـرو  ع، فقد ذكر العلماءوعن قراءة أبي عمرو في نص كرا

مـرو مـا هـو فقـد روى عـن أبـى ع ،وهو من هو فـى الضـبط والتحـرى ،هو الیزیدى

  ، أدق وألطف من االختالس

وهــذا یبطــل زعــم مــن قــال:  ،)٤( یخصــمون  و ) ٣( یهــدى  وهــو اإلشــمام فــى 

ان الصــحیح إذ كــان أبــو عمــرو یخــتلس فتوهمــه اإلســك ؛إن الیزیــدى أســاء الســمع

  ) ٥(.فحكاه عنه

                                                 

 ،واإلختالس: هو إخفاء الحركـة ،بتصرف ٣٤٠بى ) أثر القراءات فى األصوات والنحو العر ١(

قال بعض أئمتنا: بحیث یكون ما یتـرك مـن الحركـة أقـل ممـا یـأتى بـه حتـى حـده بعضـهم 

، الظــواهر اللغویــة فــي ١٧٤فقــال: هــو أن تــأتى بثلثــى الحركــة ینظــر شــرح طیبــة النشــر 

  وما بعدها ٣٧٢الكتاب الموضح

  . ٢١٦: ١/٢١٨) ینظر: همع الهوا مع ٢(

  یونس.  ٣٥من اآلیة  )٣(

  یس.  ٤٩) من اآلیة ٤(

  .٢/٢١٤) ینظر: النشر ٥(



 
  
 

 
} ٩٥٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

وذلـك ونحـوه  ،)١( وقد رمى مانعوا حذف حركة اإلعراب قـراءة أبـي عمـرو بـاللحن 

، ووجههــا فــى العربیــة ظــاهر غیــر منكــر وهــو التخفیــف وٕاجــراء مــردود علــى قائلــه

، علــى نحــو: إبــل وعضــد وعنــق ،صــل مــن كلمــةالمنفصــل مــن كلمتــین مجــرى المت

، وعزاه الفـراء إلـى تمـیم المرفوع من (یعلمهم) ونحوهتسكین أنهم نقلوا أن لغة تمیم 

   )٢(.وأسد

، وصـــح ســـندها ردت فـــى حـــذف حركـــة اإلعـــراب متـــواترةكمـــا أن القـــراءات التـــى و 

ة فأصـبحت وقرأ بها أئمة مـن السـبعة ذو بصـر بالعربیـ ،ووافقت لغة بعض العرب

ن ، وحجــة علــى النحــاة ال یحــق لهــم ردهــا أو الطعــبكــل هــذا حجــة علــى مــن منــع

   )٣(.فیها

وهـو أن یكـون  ،ا لهـاقراءة حمزة الواردة في نص كراع، فقد ذكر العلماء وجهًـأما و 

ـــى إجـــراء الوصـــل مجـــرى الوقـــف؛ ألنهـــا فـــى الوقـــف ســـاكنة ال  إســـكان الهمـــزة عل

، ویجـوز أن یكـون علـى تسـكین األوسـط افأجریت حالة الوصل علیه أیضً  ،محالة

سط منهما غیر فتحة نحو ِإِبل وإِِطل وفِخذ واألو  ،من الحركات المختلفة إذا توالت

  )٤(وعضد. 

والمبـرد یـرى  ،لعالمـة اإلعـراب اوذلك ألن فیهـا حـذفً  ،وقد لحن الزجاج هذه القراءة

  ) ٥(.ن ذلك ال یجوز فى شعر وال فى نثرأ

، الذى ذكر وجه قراءة حمزة وأكثر بالرد على هؤالء أبو على الفارسىوممن تكفل 

م قــال: " فــإذا ســاغ مــا ذكرنــا فــى هــذه القــراءة مــن التأویــل لــم مــن االستشــهاد لهــا ثــ

ثــم یضــیف قــائًال : " فــإذا كــان مــا قــرأ بــه علــى  ، إنــه لحــن :یســغ لقائــل أن یقــول

وٕاذا لــم یكــن لحنــا لــم یكــن  ،قیــاس مــا اســتعملوه فــى كالمهــم المنثــور لــم یكــن لحنــاً 

                                                 

   ١/٥٤) ینظر: إعراب القرآن للنحاس ١(

  . ٢/٢١٣) النشر ٢(

، الظـــــــواهر اللغویـــــــة فـــــــي الكتـــــــاب ٢٧٥) ینظـــــــر: تجـــــــاور األصـــــــوات وأثـــــــره فـــــــى العربیـــــــة ٣(

  ٣٧٤الموضح

   ١٠٦٦ ،٣/١٠٦٥) الموضح ٤(

   ٣/٢٥٦) ینظر: إعراب القرآن للنحاس ٥(



 
  
 

 
} ٩٥٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

فالوجــه قــراءة  ،وهــذه القــراءة وٕان كــان لهــا مخلــص مــن الطعــن ،لقــادح بــذلك قــدح

  .)١(الحرف على ما علیه الجمهور فى الدرج " 

رأي ابـن مالـك فـي جـواز إسـكان الحركـة  رأیـه مـع وافقیتویبدو لي أن كراع النمل 

وصــف قراءتــي حمــزة وأبــي عمــرو الســابقتین بعــد  ؛ حیــثا فــي الشــعر والنثــرمطلًقــ

كــــذلك عــــرض العدیــــد مــــن  أي حــــذف لحركــــة اإلعــــراب، عرضــــهما بقولــــه: جــــزم،

 ووصــفها وحركــة بنیــة الكلمــة ألبیــات الشــعریة التــي ســكنت فیهــا حركــة اإلعــرابا

وال مــا جــاء مــن األبیــات  ،بالوصــف نفســه دون اعتــراض منــه علــى إســكان القــراءة

  :حسان قول ،ومن ذلك، ُسّكنت فیها الحركة أو حذفت

  َواِغلِ  َوَال  اهللاِ  ِمنَ  إْثًما.. .ُمْسَتْحِقبٍ  َغْیرَ  َأْشَربْ  َفالَیْومَ 

  )٢( .أْشَربُ : أراد

قال أبو زید:  والروایة الجیدة ما ذكر، وهـي فـالیوم فأشـرْب، والیـوم ُأسـقى، وروایـة 

مـن روى فــالیوم أشــرْب ال یجـوز عنــدنا إال علــى ضـرورة قبیحــة، وٕان كــان جماعــة 

 ...ِفیِهَمــا َمــا الــرِّْجَلْینِ  َوِفــي ُرْحــتِ :       ومنــه، )٣(مــن رؤســاء النحــویین قــد أجــازوا

  )٤(الِمْئَزرِ  ِمنَ  َهْنكِ  َبَدا َقدْ وَ 

  ألنها فاعل بدا. ؛وحقها الرفع كِ نْ حیث سكن النون من هَ 

  :حذف الحركة من هاء الكنایة -٢

ِمیرِ  َهاءِ  َعنْ  ِعَباَرةٌ  ِهيَ الكنایة هاء  ، )٥( اْلَغاِئبُ  اْلُمَذكَّرُ  اْلُمْفَردُ  ِبَها ُیَكنَّى الَِّتي الضَّ

  اع في أبیات شعریة كثیرة منهاوقد جاء إسكانها عند كر 

  )٦(َواِدیَها َسالَ  ُعُیوَنهْ  ِألَنَّ  ِإالَّ .. .َعَطٌش  َنْحَوهُ  ِبي َما الَماءَ  َوَأْشَربُ 
                                                 

  ٦/٣٣) الحجة للفارسى ١(

  بروایة:١٤١، والبیت من السریع وهو المرئ القیس في دیوانه٧١٦المنتخب )(٢

  َواِغلِ  َوال اهللاِ  ِمنَ  إْثماً .. .ُمْسَتْحِقبٍ  َغیرَ  ُأْسَقى َفالَیْومَ 

  ١٨٨النوادر )(٣

   ٤٣، والبیت من السریع وهو لألقیشر األسدى فى دیوانه ص ٧٢١المنتخب  )(٤

   ١/٣٠٤) النشر ٥(

 ١٥/٤٧٧اللسـان  ،٦/٢٥٥٩الصحاح  ،١٢٩/ ١، الخصائص ١/٢٤٤) ینظر: المحتسب ٦(

   .والبیت من البسیط وهوبال نسبة فى المصادر المذكورة ،



 
  
 

 
} ٩٥٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  :ومن ذلك عندهحیث جزم الهاء من عیونه،  ،)١( فجزم

  )٢(َأرَقانِ  َلهْ  ُمْشتَاَقانِ  وِمْطَوايَ .. .َأِخیُلهُ  الَعِتیقِ  الَبْیتِ  ِبَذا َفِبتُّ 

یقـول ابـن جنـي: " ولـیس  ،وٕاسكان هاء الكنایة لغة معروفـة عنـد العـرب، )٣(َلهُ  أي

وزعـم ، )٤(لكـن ذاك لغـة" ،ق بالصـنعة الكلمـةعـن حـذف لحـ )لـه(الهـاء فـى إسكان 

وهـــو قـــول ، )٥(إال فـــى شـــذوذ مـــن الشـــعر لحـــنمیر بعضـــهم أن إســـكان هـــاء الضـــ

، عزاهـا األخفـش إلـى لغـة كما أنهـا ثابتـة ،ن القراءاتلوروده فى المتواتر م باطل؛

  )٧( . عن الكسائىإلى أعراب عقیل وكالب نقًال كما عزیت ، )٦(أسد السراة

  

هـم إن هـذا وقـد ثبـت مـن خـالل مـا سـبق أن إسـكان هـاء الكنایـة  لـیس بضـرورة، ف

المتواترة المرویة عن أثمـة  ، فماذا یقولون فى القراءاتقالوا بالضرورة فى األشعار

 وعاصـــم وابـــن عـــامركحمـــزة  ،فـــى اللغـــة والقـــراءة والنحـــو، ذوى بـــاع كبیـــر عظـــام

 ،، كمــا أن إســكان هــذه الهـاء لغــة مرویــة عــن أسـد الســراة عنــد األخفــش)٨(وغیرهمـا

  .وعن عقیل وكالب عند الكسائى

  ما یلي: عند كراع في غیر باب حذف الحركاتومن حذف الحركة 

  :بعد فتح حذف الضمة -ا

                                                 

  ٧١٦المنتخب )(١

اللســــان   ،٣٧١ ،١/١٢٩) البیــــت مــــن الطویــــل لیعلــــى األحــــول األزدى ینظــــر: الخصــــائص ٢(

١٥/٤٧٧   

  ٧١٧المنتخب )(٣

  ١/٣٧١خصائص ) ال٤(

   ٢/٦٦) ینظر: إعراب القرآن للنحاس ٥(

  ١٥/٤٧٧لسان العرب ،١/٢٨) معانى القرآن لألخفش ٦(

  .١٨،  دراسة اللهجات العربیة القدیمة ١٥/٤٧٧) ینظر: اللسان٧(

 ٣٦، والشـعراء١١١أرجْه) فـي األعـراف() قرئ بإسكان هاء الكنایة في آیات كثیرة منها قراءة٨(

، وكــذا قــراءة ٢٨٩راءة حمــزة وحفــص عــن عاصــم. ینظــر: الســبعة بســكون الهــاء وهــي قــ

بإســكان الهــاء فــي اآلیتــین. ینظــر:  ٨، ٧شــرأ یــرْه) ســورة الزلزلــة مــن اآلیتــین(خیــرا یــرْه) و(

  وما بعدها ٣/١٣٨٨، الموضح في وجوه القراءات٦/٤٣٠الحجة للقراء السبعة



 
  
 

 
} ٩٥٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

تح وهو أخف الحركات إلى الضـم؛ ولـذلك خففـوا التمیمیون االنتقال من الفاستثقل 

    )١(بحذف الصائت القصیر وهو الضمة.

أن ینـدمج المقطعـان األوالن القصـیران المفتوحـان ویترتب على حذف الحركـة هنـا 

    .في مقطع واحد هو من النوع الثالث المتوسط المغلقفي الكلمة 

 أي لغتــــان وَقْضــــَأةٌ  وَقُضــــَؤٌة، َقَراَمــــٌة، َحَســــِبهِ  فــــي :ویقــــال ومــــن ذلــــك عنــــد كــــراع، 

علــى التخفیــف؛ لصــعوبة االنتقــال  ي، حــذفت ضــمة الضــاد مــن قُضــَؤة وهــ)٢(عیــبٌ 

مــن الفــتح الخفیــف إلــى الضــم الثقیــل، والكلمــة  ســاكنة الضــاد أو مضــمومتها  فــي 

المصــادر بمعنــى العیــب ومــا یتعلــق بــه مــن لــؤم وفســاد وَضــَعة، وفیهــا باإلضــافة 

، وهي أسهل من اللغتـین )٣(لةمع فتح الضاد على زنة ُفعَ  القاف للغتي كراع، ضم

  المتقدمتین، وفیها انتقل من الضم الثقیل إلى الفتح األخف.

  :حذف الضمة مما توالت فیه الضمتان -ب

الضـــمة أثقـــل الحركـــات، فـــإذا تلتهـــا ضـــمة أخـــرى ازداد الثقـــل؛ لـــذا خففـــت بعـــض 

ــالكلمــات التــي تتابعــت فیهــا ا عــن تتابعهــا،  الثقــل الناشــئ ا مــن حــدّ لضــمات تخفیًف

 للـذي ویقـال" إحدى لغات األرز فـي قولـه: )اُألْرز(كلمة  ومن ذلك في تراث كراع

 الــــــراء، َســــــاِكنُ  واُألْرزُ  ومخففــــــان، مشــــــددان واألرز؛ واَألُرزُ  واُألُرزُ  اُألُرزُّ : یؤكــــــل

زُّ  ــُز؛ والــرُّ ْن الهمــزة والــراء بضــم  ز، مــا یعنینــا هنــا همــا لغتــا اُألرُ )٤("لغــات ســبع والرُّ

راء وهـــي إحـــدى واُألْرز بضـــم الهمـــزة وســـكون الـــراء، ففـــي الثانیـــة حـــذفت ضـــمة الـــ

                                                 

  ١٥٤خصائص  لهجتي تمیم وقریش  )(١

  ٣٦٦المنتخب )(٢

، ٩/١٧٣، التهــــــــــــــذیب٢/١٠٧٨،١١٠٢، الجمهــــــــــــــرة٢٨٧ر: إصــــــــــــــالح المنطــــــــــــــقینظــــــــــــــ )(٣

، تـــــاج العـــــروس ٤٩، القـــــاموس١/١٣٣، اللســـــان ٤/٢٥، تفســـــیر الـــــرازي١/٦٥الصـــــحاح

١/٣٧٥  

: "واَألُرّز مثـــل َأُشـــّد للـــذي یؤكـــل، واُألُرزُّ واُألْرز خفیـــف ١٠٦، وفـــي المجـــرد٥٣٦المنتخـــب )(٤

، ست لغات زُّ أربع لغات ال ست، فربما سقط من النص شـيء ". وما ذكره هنا الزاي، والرُّ

  كما ذكر المحقق



 
  
 

 
} ٩٥٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

لغــة  ، أمــا)١(كُرْســل وًعْنــق، والثانیــة فــاألولى مثــل ُرُســل وُعُنــقاللغــات فــي الكلمــة، 

 اع الضـــم الضـــم، فضـــمة الهمـــز إتباًعـــافهـــي علـــى إتبـــاُألُرز بضـــم الهمـــزة والـــراء 

 الــذي الرََّحــى وُقْطــب"ا توالــت فیــه الضــمات قولــه: ومــن حــذف مــ ،)٢(لضــمة الــراء

 َتُحفُّـه، النُُّجـوم ألن بـذلك ُسـمِّيَ  الِقْبَلـُة، علیـه ُتبنـى الـذي الـنَّْجمُ  وكـذلك ،علیـه تَـُدورُ 

، فحذفت ضـمة الطـاء )٣( "وَقْطبٌ  وُقُطٌب، ُقْطٌب،: لغات ثالث وفیه ،َجَمَعها فكأنه

الضم علـى اإلتبـاع، كمـا أورد لغـة ثالثـة بفـتح  ا، ولغة تتابعفي اللغة األولى تخفیفً 

 ،)٥(، عــن الكســائي)٤(واللغــات الــثالث جـاءت فــي المصـادر القـاف وســكون الطـاء،

ـــدة لغـــة بكســـر القـــاف وســـكون الطـــاءو  ، وزادت بعـــض المصـــادر )٦(عـــن أبـــي عبی

  )٧(ِقطاب.

 فـإن الضـمتان تتابعـت وٕاذا"وقد قال سیبویه عن هذا النوع من الحذف والتخفیـف: 

 مـــن الضـــمتان وٕانمـــا الـــواوین، یكرهـــون كمـــا ذلـــك كرهـــوا ،اأیًضـــ یخففـــون )٨(هـــؤالء

 وذلـــك ،الـــواو مــن الضـــمة ألن ؛الضــمتان تكـــره كــذلك الـــواوان تكــره فكمـــا الــواوین،

  )٩(."قنُ والعُ  ب،نُ والطُّ  ل،سُ الرُّ  :ترید قنْ والعُ  ب،نْ والطُ  ل،سْ الرُ : قولك

  :وهو یشمل، حذف الكسرة -ج

  حذف الكسرة في كلمة الَكِبد في قول الشاعر:ومنه ، بعد فتححذف الكسرة  -١

  َجِمیُعَها َشْحمٌ  َصْفَراءُ  ُمَلبََّقةٌ .. .َثِریَدةٌ  النَِّبیذِ  َقْبلَ  َیُكنْ  َلمْ  إَذا

ْردَ  النَِّبیذَ  َفِإنَّ               ُجوَعَها الَكْبدَ  َأْوَجعَ  ثُْفلٍ  َغْیرِ  َعلى.. .َوْحَدهُ  ُشْربَ  ِإنْ  الصَّ

                                                 

، تـــــــاج ١٠٨، تحریـــــــر ألفـــــــاظ التنبیـــــــه١٢١، مختـــــــار الصـــــــحاح٣/٨٦٣ینظـــــــر: الصـــــــحاح )(١

  ١٥/١١العروس

  ١٥/١١، تاج العروس١٢١مختار الصحاح،٣/٨٦٣ینظر: الصحاح  )(٢

  ٣١٢المنجد )(٣

  ١/٤٠١الجراثیم )(٤

  ٩/٢٨التهذیب )(٥

  وما بعدها ١/٦٨١، اللسان ٦٩إصالح المنطق )(٦

  ١/٢٠٤الصحاح )(٧

   ٤/١١٣. الكتاب تمیم بني من كثیر وأناسٍ  وائل، بن بكر یقصد: )(٨

  ٤/١١٤الكتاب )(٩



 
  
 

 
} ٩٦٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول
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ــدَ  ُشــِربَ : ادأر   وذلــك، وأشــار ســیبویه إلــى التخفیــف فــي كبــد ونحوهــا فقــال: )١(والَكِب

  : فخذٍ  في قولهم

الثَِّقلــة " ومــن حـذف الكســرة  بعـد فــتح فـي كتــاب  المجـرد،، )٢(دٌ كْبـ: كبــدٍ  وفـي ٌذ،فْخـ

، والتخفیــف فــي الكلمــة )٣("ثَْقلــة بتســكین القــاف أثقــال القــوم :بكســر القــاف، ویقــال

  بعد فتح رواه أبو  بحذف الكسرة

  

  )٤(عبید عن الكسائي كما جاء في بعض المصادر.

 أن كرهوا أنهم هذا على حملهم وٕانما" وعلل سیبویه لهذا النوع من التخفیف بقوله:

 ینتقلوا أن فكرهوا علیهم، أخف والمفتوح ،ورالمكس إلى المفتوح عن ألسنتهم یرفعوا

   إلى األخف من

  )٦(.تمیم بني من كثیر وأناسٍ  وائل، بن بكر لغة وهي، )٥("األثقل

ومنها كلمة ُشْرب في البیت السابق، واألصل ُشـِرَب،  ،حذف الكسرة بعد ضم -٢

  اْنَعَصْر  َوالِمْسكُ  الَبانُ  ِمْنهُ  ُعْصرَ  َلوْ فهو فعل مبني للمفعول، ومنه 

 دبعـ الكسـرة رِصـعُ  في وكرهوا"وعلل سیبویه لهذا التخفیف بقوله:  ،)٧(ُعِصرَ : أراد

 مــن لــیس بنــاءٌ  أنــه هــذا ومــع ،مواضــع فــي الیــاء مــع الــواو یكرهــون كمــا الضــمة،

 إلــــــى ألســــــنتهم یحولــــــوا أن فكرهــــــوا الفعــــــل، مــــــن الموضــــــع هــــــذا فــــــي إال كالمهــــــم

  )٨(."االستثقال

  

   حذف الفتحة: -د
                                                 

  ٣/٢٤٦وما بعدها، والبیتان من الطویل وهما بدون نسبة في عیون األخبار ٧١٦المنتخب)(١

  ٤/١١٣الكتاب  )(٢

  ٣٦٥المجرد )(٣

  ١١/٨٨، اللسان ٩/٨٠التهذیب  )(٤

  ٤/١١٤الكتاب  )(٥

  ٤/١١٣السابق )(٦

  ٤/١١٤، والبیت ألبي النجم العجلي كما ذكر سیبویه ٧١٨المنتخب )(٧

  ٤/١١٤الكتاب )(٨



 
  
 

 
} ٩٦١ {
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، فقـــد جـــاء عـــنهم لـــیس الغــرض منـــه مجـــرد تخفیـــف الثقــل أن حـــذف الحركـــة یبــدو

 لسـبب فـى حـذف الحركـة عموًمـاممـا یـرجح أن ا حذف الفتحة وهى حركة واسـعة،

وهــو مــا ذهــب إلیــه  ،)١(هــو تــوالى الحركــات القصــیرة، أى تــوالى المقــاطع المفتوحــة

ومما جـاء فیـه  )٢("لها استثقاًال  َكُثَرتْ  إذا الحركات تحذف العرب" كراع حیث قال:

، وأشـارت )٣("لغتـان ،وَحْصـَبةٌ  َحَصـبةٌ  :ویقـال"، حذف الفتحة في تراث كـراع النمـل

، )٥(، وهمـا لغتـان عنـد الفـراء)٤(العدید من المصادر إلى الفتح والسكون فـي الكلمـة

 ِمعـىً : األمعاء وواحد "ومما حذفت فیه الفتحة ، )٦( وفي الكلمة كسر الصاد أیضا

، فمَعى واحـد األمعـاء وفیهـا فـتح العـین وسـكونها، واللغتـان وردتـا )٧("لغتان ،وِمْعيٌ 

ــُرُهمْ  والطَّــَردُ  والطَّــْردُ "ممــا حــذفت فیــه الفتحــة، و ، )٨(فــي المصــادر  الطَّــْردَ  ُینكــر وَأْكَث

، ففي الطَّـرد لغتـان فـتح الـراء وسـكونها، وینقـل كـراع أن أكثـرهم ُینكـر )٩("باإلسكان

و لــم أتمكــن مــن ، )١٠(إســكان الــراء، واللغتــان فــي المصــادر، وهمــا بمعنــى اإلبعــاد

  .ان الطردالعثور على األكثرین المنكرین إلسك

 كــالم والتحریــك الُمَولَّــِدینَ  كــالم اإلســكان وَشــَمٌع؛ وَشــْمعٌ "وممــا حــذفت فیــه الفتحــة، 

  ، وما )١١("العرب

                                                 

  بتصرف.  ٢١٩ ،٢١٨) الحركات العربیة فى ضوء علم اللغة الحدیث ١(

  ٧١٥المنتخب )(٢

  .والَحَصَبةُ  والَحْصَبُة، :٥٤٩، وفي٤٨١المنتخب )(٣

  ٣/١٦٥، المحكم١/٤٤٩الجراثیم )(٤

   ٣/١٤٦٤، شمس العلوم١/٢٣٤، دیوان األدب٤/١٥٣التهذیب )(٥

  ١/٣١٨، اللسان١/٣٩٤، النهایة١/٢٠٥، مشارق األنوار٣/١٦٥المحكم )(٦

  : األمعاء واحدها مَعى ومْعى٤١، وفي المجرد٥٣٦المنتخب )(٧

  ١٥/٢٨٧، اللسان٢/٢٦٧المحكم )(٨

  ٥٢١المنتخب )(٩

، ٣/٣٥٣ومــــــــا بعــــــــدها،، المخصــــــــص ٢/٥٠١الصــــــــحاح ،٥٢٧ینظــــــــر: أدب الكاتــــــــب  )(١٠

  ٣/٢٦٧اللسان

  ٥٢١المنتخب )(١١



 
  
 

 
} ٩٦٢ {
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وهـو قـول ابـن السـكیت الـذي رفـض سـكون المـیم  ،)١(عـن الفـراء مـرويأورده كراع 

، )٤(فصـیحتان ُلَغَتانِ وصفتا بأنهما و ، )٣(، واللغتان وردتا في المصادر)٢(في الشمع

  )٥(ومستویتان.

، )٦(كمـا سـبق بن وائـل وأنـاس كثیـر مـن تمـیم وحذف الحركة عند سیبویه لغة بكر

یجعلونـه فـى  ، فى مقابـل التخفیـف الـذىهم یجعل التثقیل لغة ألهل الحجازوبعض

وأضاف  ،)٧(وربیعة ، أو یخصونه بتمیم وأسد وعامة قیسمنطقة نجد بصفة عامة

ومـن ثـم وجـدنا  )٩(قبیلـة كـالب الفیـومياد ز و ، )٨(إلـى تمـیم سـفلى مضـر الزمخشري

قبائل أسد وقیس وربیعة وبكر وكـالب وسـائر القبائـل النجدیـة یشـاركون التمیمیـین 

  )١٠(.فى هذه الظاهرة

                                                 

ـــَمع هـــو: وتقـــول ١٣٠، وفـــي٧٧إصـــالح المنطـــق )(١  الشـــین بتحریـــك بـــه، یصـــطبح للـــذي الشَّ

ــــــــْعر یخفــــــــف كمــــــــا خففــــــــت وربمــــــــا والمــــــــیم، ، ٥٢٧أدب الكاتــــــــب ، وینظــــــــر:والنَّْهــــــــر الشَّ

  ٢١/٢٩١لعروسوما بعدها، تاج ا ٨/١٨٥، اللسان ٣/١٢٣٨الصحاح

  ١/٤٤٣، المخصص١/٢٨٦التهذیب )(٢

  ٣١٨، المطلع٩٥، اتفاق المباني٢٩١فصیح ثعلب )(٣

  ٢١/٢٩١وما بعدها، تاج العروس ٨/١٨٥، اللسان ١/٣٨٨ینظر: المحكم  )(٤

  ١/٤٤٣المخصص )(٥

    ٣/١٢٥معانى القرآن للفراء  ،٤/١١٣) ینظر: كتاب سیبویه ٦(

   ١٧٧شرح طیبة النشر  ١/٦٦،٢٠٣) ینظر: إعراب القرآن للنحاس ٧(

   ٢/٤١٩) ینظر: شرح الفصیح للزمخشرى ٨(

   ١/٢٢٣) المصباح المنیر ٩(

   ٢١٨) ینظر : الحركات العربیة فى ضوء علم اللغة الحدیث ١٠(



 
  
 

 
} ٩٦٣ {
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������ �
  الحمد هللا  وكفى وصالة وسالًما على عباده الذین اصطفى، وبعد

هـاء هـذه الجولـة إلـى النتـائج، وبعـد انت هاأن تُفضـي مقـدمات عـادة البحـوثفإنه من 

  التي طالت مع كراع النمل، یمكن أن ألخص وأستنتج ما یلي:

في الحدیث عن مخارج األصوات، وعّد  ومن وافقه تأثر كراع النمل بسیبویه -١

  األلف من أصوات أقصى الحلق، وقد ناقش البحث ذلك في موضعه.

عند ، وعــرض لصــفة الصــفیر تحــدث كــراع النمــل عــن صــفات األصــواتلــم ی -٢ 

  یثه عن مخرج الصاد والزاي والسین، بأن قال: وهن حروف الصفیر.دح

أولى كراع النمل شأن القدامى األصـوات الصـامتة عنایـة خاصـة، فأفـاض  -٣  

وعن الصفات، أما في الحدیث عن المخارج، وأفاض غیره في الحدیث عنها 

بیـة بـأن العر  وغیـره الصوائت فهي لم تحـظ باالهتمـام نفسـه، وربمـا كـان عـذره

 لم تحتو على رموز مستقرة للحركات كما ذكر ذلك بعض الباحثین.

ع كــراع النمــل مــن دائــرة األصــوات المبدلــة، والتــي كانــت مقتصــرة علــى وّســ -٤  

إبدال صوت من صوت وفي موضعه من الكلمة، ولكنه جعلها في أكثر من 

ن كـــل صـــوتین منهـــا، وبـــذلك ظهـــر صـــوت، مـــع تـــوافر العالقـــة الصـــوتیة بـــی

قولـه فـي  حصـر اإلبـدال فـي صـوت واحـد، ومـن ذلـك:التعریف الـذي قصور 

وقولـه: "، ُمْبـَدلٌ  واحـد والمـط والَمـتُّ  والَمـدُّ : "باب اإلبـدال مـن كتابـه المنتخـب 

 ،داًال  والتاء راءً  الالم أبدلت بالشتم؛ وعلوه علیه اجتمعوا إذا واْغَرْنَدْوا اْغَلْنَتْوا"

ــــْنِدیدُ وقوله:" ،"أخــــوات وهــــن ــــْنِتیت والصِّ ــــیِّدُ : والصِّ "، الرجــــال مــــن الشــــریف السَّ

 إلــــى الكــــأس مــــألت""، وقولــــه: الَخِفــــيُّ  الصــــوت والدَّْنَدَنــــةُ  والطَّْنَطَنــــةُ وقولــــه: "

 رأســها؛ إلــى أي وُســْبلٌ  وُصــْمرٌ  ُصــْبرٌ  واحــدها وَأْســَباِلَها، وَأْصــَماِرَها َأْصــَباِرَها

، وقولـه فـي كتــاب "أخــوات وكلهـن امیًمـ والبــاء الًمـا والـراء ســیًنا الصـاد ُأْبـِدَلتِ 

.. .بهـا ضـربه إذا: َحَبَجـهُ  مثـل َعْفًجـا، َیْعِفُجـه بالعصـا َعَفَجه: ویقال" المنّجد:

 ِلقُــــْربِ  فــــاًء، والبــــاءُ  َعْیًنــــا، والهــــاءُ  الحــــاءُ  ُأْبــــِدَلتِ  وَهَبَجــــُه، َحَبَجــــُه، واألصــــل

  ."الَمخاِرج



 
  
 

 
} ٩٦٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

عــن ظــاهرة اإلبــدال، فأحیاًنــا لــم یلتــزم كــراع النمــل منهًجــا واحــًدا فــي حدیثــه  -٥

یــذكر العالقــة الصــوتیة بــین الصــوت البــدل والُمبــدل، وفــي الكثیــر یشــیر إلــى 

 اإلبدال، أو یذكر أن لغتین في الكلمة.

وفــي إطــار تناولــه للعالقــة الصــوتیة بــین الصــوتین المبــدلین، ذكــر كــراع أن  -٦

فـي المخـرج،  الفاء والثاء أختان، وهو قـول غیـر دقیـق إذا قصـد أنهمـا أختـان

همــا یشــتركان فــي عضــو مــن أعضــاء النطــق وهــو أطــراف األســنان العلیــا، ف

ویختلفان في العضو اآلخر، وهـو فـي الفـاء بـاطن الشـفة السـفلى، وفـي الثـاء 

أنهمـا أختـان فـي  علـىطرف اللسان، ویمكن حمل قـول كـراع: إنهمـا أختـان، 

 الصفة؛ الشتراكهما في عدد من الصفات.

لـم ، التـي عالجهـا البحـث عدیـد مـن الكلمـاتبعدة أمور في نمل انفرد كراع ال -٧

، إبــدال الهمــزة مــن الهــاء فــي (أزرتــه وهزرتــه)، أجــدها عنــد غیــره، ومــن ذلــك

  ومنه، إبدال  العین من الهمزة في 

األتـم والعـتم)، (عفرة وأفرة) ومعناهما اختالط األمر، ومنـه إبـدال العـین همـزة فـي(

، ومنــه )وأحــاك فیــه الســیف وحــاك وحــاق واحــد(ومنــه، إبــدال القــاف كافــا فــي 

، وتبــین أن الــذي فیــه اللغتــان )أن طلــع النخــل وطلحــه بــالعین والحــاء لغتــان(

ُموَسى الحّجام واألصل (إبدال الزاي سینا في  هو الطلح بمعنى الموز، ومنه

ــَزى علــى أن انفــراده بــأن ُمصــّر وُمِصــّن بمعنــى الممتلــئ غضــبا،  ، ومنــه)ُمْی

لفــرج)، ومنهــا  ُشــفر ا(ت نونــا، ومنهــا انفــراده بلغــة ضــم العــین فــي لــراء ُأبــدلا

َعْفـــّو) بفـــتح الـــواو وتشـــدید العـــین، ومنهـــا انفـــراده بـــأن كلمـــة انفـــراده بذكرلغـــة (

األكثــرین مــن العلمــاء  الرؤبــة) مهمــوزة بمعنــى مــاء الفحــل، ومنهــا قولــه: إن(

صـادر فـتح الـراء الطّـرد) واللغتـان فـي الم(ینكرون لغة إسكان الراء مـن كلمـة 

  وٕاسكانها دون إنكار.

اتفـق كــراع النمـل مــع غیـره فــي قلــة ونـدرة إبــدال الخـاء مــن الغـین؛ فجملــة مــا  -٨

  عنده في ذلك ال یتجاوز ثالثة أمثلة.



 
  
 

 
} ٩٦٥ {
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ثبت مما أورده كراع وغیره من شواهد وأمثلة أن العنعنة مقتصرة علـى إبـدال  -٩

ذلـك مسـتدًال بمـا ذكـر أحـد لبحـث همزة أْن وأّن المخففة والمشددة عینا، وأید ا

  الباحثین.

إذا قــیس بمــا  ا، ونــادرً إلــى أصــحابها قلــیًال كــراع النمــل اللهجــات  كــان عــزو -١٠

وعّلل  ،لما في المصادر امخالفجاء  بعض ما عزاه و  ورد عنده من لهجات،

  البحث لذلك في موضعه.

البحـث فـي  كثیر من مظاهر اللهجات مما لم یعـز عنـد كـراع النمـل اجتهـد -١١

  ووّثق ذلك من مصادره،وعّلل له. عزوه ما أمكن،

، ووجــد اعنــد كــراع  وال عنــد غیــره تحدیــدً بعــض مظــاهر اللهجــات لــم تعــز  -١٢

 فنّبه علیه. ا إلى من نطق به من العربذلك معزوً لالبحث نظائر 

 لم ُیسّم كراع النمل بعض الظواهر اللهجیة بأسمائها ولم یعزها إلى قائلیها، -١٣

ـــــنص علـــــى أســـــمائها،و  ـــــة لهـــــا دون ال كظـــــاهرة االســـــتنطاء،  ٕانمـــــا ذكـــــر أمثل

ـــــوتم، ـــــة، والعجعجـــــة، وال وعزاهـــــا ق البحـــــث هـــــذه الظـــــواهر وقـــــد وثّـــــ والمعاقب

 ألصحابها.

البحث لغـات لـم یـذكرها كـراع، نّبـه  التي عالجهاقد یرد في بعض الكلمات  -١٤

   ا ما أمكن.وعزاها إلى الناطقین به البحث إلیها ووثّقها من مصادرها،

ظهر الحس الصوتي الممیز لكراع النمل في تسمیته الیاء كسرة عند إبدال  -١٥

وأصـــلها ُمْیـــَزى، فُجعلـــت الیـــاء واوا؛  الحّجـــام) ُموَســـى(الســـین مـــن الـــزاي فـــي 

ألنهم یكرهون الجمع بین ضمة وكسرة، ومراده بالكسرة الكسرة الطویلة؛ ألنـه 

 أصلها.وال في كسرة قصیرة ال في الكلمة  ال

وهــو فــي بعــض اللغــات علــى بعــض، ورّجــح وجــّود وضــّعف  صــّوب كــراع  -١٦

هذا یتفق مع من سبقه من العلماء السابقین، ولم یختلف عنهم إال في القلیل 

 النادر.

رّد البحـــث علـــى ابـــن قتیبـــة الـــذي اعتبـــر فـــتح الهمـــزة مـــن (األیِّـــل)  بمعنـــى  -١٧

 عاجم.الوعل من لغة العامة، وهي ثابتة لغة في الم



 
  
 

 
} ٩٦٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول
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ــل الصــفدي لغــة كســر الــدال فــي (دفتــر) لمجــيء ِفعلــل بكســر الفــاء فــي  -١٨ قّل

 حروف قلیلة، والكسر محكي عن الفراء، والكلمة عربیة في المصادر.

تفتـر) عنـد كـراع علـى المماثلـة الصـوتیة؛ حیـث (وّجه البحث صـوتیا لغـة   -١٩

وهـو الفـاء أن  دفتر) فناسب المهمـوس(الدال المجهورة  والفاء المهموسة في 

 یأتي قبله مهموس هو التاء.

 آخــــر فــــي الكلمــــة المبدلــــة؛ مــــن أجــــل تحقیــــق قــــد یســــتدعي اإلبــــدال إبــــداًال  -٢٠

المخالفة بـین صـفات الحـروف المبدلـة، نـرى هـذا فـي إبـدال العـین مـن الحـاء 

، حبجـــه وهبجـــه) فـــاء(ثـــم أبـــدلت البـــاء فـــيعینـــا،  حبجـــه وهبجـــه)(والهـــاء فـــي

؛ ألن البـــــــاء مجهـــــــورة والعـــــــین مجهـــــــورة، (عفجـــــــه)فأضـــــــحت الكلمـــــــة الُمبدلة

فاستحسنت المخالفة بأن یأتي إثر العین المجهورة حرف مهمـوس هـو الفـاء؛ 

 ألن اإلتیان بمهموس بعد مجهور أخف من توالي صوتین مجهورین.

بإبــدال   -لمــا تقــدمإضــافة  –تحققــت المخالفــة الصــوتیة عنــد كــراع النمــل  -٢١

ا بأصوات اللین، وقد وّجه البحـث صـوتًیا ا شبیهً تً أحد المتماثلین یاء، أو صو 

 ما ورد من ذلك.

تناول كراع النمل تخیف الهمزة في إطار اللهجات العربیة دون بیان طـرق  -٢٢

تخفیفها، وقام البحث ببیان طرق تخفیفها وعـرض أمثلـة كـل نـوع منهـا ووثّـق 

 كل ذلك من مصادره ومظانه.

ــدوة بمعنــى أصــل الثــدي بضــم الثــاء ذكــر كــراع فــي المنتخــب أن كلمــة  -٢٣ الثُن

ولكنه في المجـرد أورد حال فتحها تهمز فقط،  یجوز فیها الهمز وتركه، وفي

أن المهمــوزة بضــم الثــاء وفتحهــا، وقـــد ثیــت مــن خــالل المصــادر أن الكلمـــة 

 مفتوحة الثاء أو مضمومة یجوز فیها الهمز وعدمه.

رأة، بـــالم ةالثـــدي) مختصـــ( كلمـــة رّد البحـــث علـــى الحریـــري الـــذي ذكـــر أن -٢٤

بمـا جـاء فـي الحـدیث  وكـان رده وأن لـه (ثنـدؤة)وأنكر أن یكـون للرجـل ثـدیا، 

 وبما ورد عن الجوهري أن الثدي یذكر ویؤنث. ،الشریف

ا فــــي جمیــــع القبائــــل أّكــــد البحــــث علــــى أن تخفیــــف الهمــــزة لــــم یكــــن شــــائعً  -٢٥

 ي عنه الهمز.الحجازیة، وكان منهم من یحققها، فابن كثیر وهو مكي رو 



 
  
 

 
} ٩٦٧ {
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 ،عّلل كراع لحذف الحركة بثقل الحركات عنـد توالیهـا وكثرتهـا اسـتثقاًال لهـا -٢٦

حـذف  أن السـبب فـيشأنه في ذلك شأن األقدمین كابن جني، ورّجح البحـث 

بـدلیل ورود حـذف  ولـیس ثقـل الحركـة، الحركة هـو تـوالي المقـاطع المفتوحـة،

 الفتحة عندهم وهي أخف الحركات.

ماج المقطـع القصـیرالذي حـذفت قمتـه أو نواتـه دن حـذف الحركـة انـینـتج عـ -٢٧

في المقطع الذي قبله، فیصبحان مقطًعـا مـن النـوع الثالـث المتوسـط المغلـق، 

 وهو ما تمیل إلیه القبائل النجدیة البدویة.

مما یؤخـذ علیـه عـدم ذكـره للمصـادر التـي نقـل عنهـا إال فـي القلیـل النـادر،  -٢٨

مــروي عــن علمــاء ســابقین لــه، وقــد وثــق البحــث آراء  مــع أن أغلــب مــا ذكــره

هـؤالء جمیعـا مـن المصــادر، وأرجـع مـا ذكــره كـراع إلـى مـن قــال بـه، كـل فــي 

 موضعه.

وممـــا ُیؤخـــذ علیـــه قولـــه: وَعفًـــا منقـــوص فـــي لغـــة طـــيء، والصـــحیح أنهـــا  -٢٩

  مقصور كما نصت على ذلك المصادر.

راثـه مـن خـالل مسـتویات یوصي البحـث بدراسـة انفـردات كـراع النمـل فـي ت -٣٠

 اللغة جمیعها.

  

 سـبحانه فهـو فـي جمیـع مـا ذكـرت، ، أرجـو التوفیـق مـن اهللا سـبحانه وتعـالىوأخیرًا

  ولّیه والقادر علیه، 
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} ٩٦٨ {
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  أوال: المصادر

 أحمـــد بـــن محمـــد د تهـــا لكـــراع النمـــل تحقیـــق/الُمجـــّرد فـــي غریـــب كـــالم العـــرب ولغا -

  م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨األولى الطبعة ، مكتبة الثقافة الدینیةالعمري

 تحقیـق/ النمـل كـراع األزدي الُهنائي الحسن بن علي العرب كالم غریب من المنتخب -

 التـــراث وٕاحیـــاء العلمیـــة البحـــوث معهـــد( القـــرى أم جامعـــة ،العمـــري أحمـــد بـــن محمـــد د

  م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ األولى، طبعةال اإلسالمي

د -  عبـد ضـاحي دكتـور عمـر، مختـار أحمـد دكتـور /تحقیق النمل كراعل اللغة في الُمَنجَّ

  م ١٩٨٨ الثانیة، الطبعة، القاهرة الكتب عالم،الباقي

    ثانیا: المراجع

دار صـــادر ط  ،اإلبـــدال والمعاقبـــة والنظـــائر للزجـــاجى تحقیـــق / عـــز الـــدین التنـــوخى  -

  م١٩٩٣هـ ١٤١٢ثانیة 

دار الطباعـــة  ،أبنیــة العربیـــة فـــى ضـــوء علـــم التشــكیل الصـــوتى د/ عبـــد الغفـــار هـــالل -

  م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩المحمدیة 

  مصر/  القاهر - الخانجي مكتبة ،مصطفى كمال ألبي علي القالي تحقیق/ اإلتباع -

 ،رجبـ الـرؤوف عبـد یحیى البن بنین المصري، تحقیق/ المعاني وافتراق المباني اتفاق -

  م١٩٨٥ هـ١٤٠٥ األولى الطبعة، األردن عمار دار

  أثـــــر القـــــراءات فـــــى األصـــــوات والنحـــــو العربـــــى د/ عبـــــد الصـــــبور شـــــاهین الخـــــانجى  -

  م ١٩٨٧هـ ١٤٠٨ط أولى 

ط أولــى  ،الحركــات العربیــة فــى ضــوء علــم اللغــة لحــدیث د/ المــوافى الرفــاعى البیلــى - 

  م ١٩٩٢هـ ١٤١٢

 العربـي التـراث إحیـاء دار ،القمحـاوي صـادق محمـد للجصـاص، تحقیـق/ القرآن أحكام -

   هـ ١٤٠٥بیروت –

للــــوزیر  وأنســــابها وأخبارهــــا العــــرب قبائــــل بالغــــات مــــن المختــــار فــــي الخــــواص أدب -

 والنشــــــــر، والترجمــــــــة للبحــــــــث الیمامــــــــة دار، الجاســــــــر حمــــــــد /للنشــــــــر أعــــــــدهالمغربي،

  م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠الریاض

    الرسالة مؤسسة ،الدالي مدمح البن قتیبة، تحقیق/ الكاتب أدب -



 
  
 

 
} ٩٦٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 العلمیـــة، الكتـــب دار ،الســـود عیـــون باســـل محمـــد/تحقیـــقللزمخشـــري،  البالغـــة أســـاس -

  م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ األولى، الطبعة، لبنان بیروت

، العربــي التــراث إحیــاء دار ،مرعــب محمــد البــن الســكیت، تحقیــق/ المنطــق إصــالح  -

    م ٢٠٠٢،  هـ ١٤٢٣ األولى الطبعة

 محمـــد الســـالم عبـــد - شـــاكر محمـــد احمـــد ، تحقیـــق/األصـــمعي اختیـــار اتاألصـــمعی -

  م١٩٩٣ السابعة الطبعة، مصر  المعارف دار ،هارون

  ط أولى ،م١٩٩١هـ ١٤١٢أصوات العربیة بین الوصف والتنظیم د/ محمد العریان  -

  م ١٩٩٦هـ ١٤١٦وهبة ط ثالثة  ،أصوات اللغة العربیة د/ عبد الغفار هالل -

  م ١٩٨٣هـ ١٤٠٤لغة العربیة د/ عید الطیب ط األمانة أصوات ال -

  ، نهضة مصراألصوات اللغویة د/ إبراهیم أنیس -

 محمــد بــن أحمــد بــن العزیــز عبــد البــن الملقــن، تحقیــق/ األحكــام عمــدة بفوائــد اإلعــالم -

 األولــــى الطبعــــة، الســــعودیة العربیــــة المملكــــة والتوزیــــع، للنشــــر العاصــــمة دار، المشــــیقح

  م ١٩٩٧ -هـ١٤١٧

  م ٢٠٠٢ عشر الخامسة الطبعة، للمالیین العلم دار ، األعالم لخیر الدین الزركلى - 

 راجعـه، عطیـة الحكـیم عبـد /علیـه وعلـق ضـبطهللسیوطي،  النحو أصول في االقتراح -

ـــة الـــدین عـــالء /لـــه وقـــدم ـــة،: الطبعـــة، دمشـــق البیروتـــي، دار ،عطی  - هــــ ١٤٢٧ الثانی

     م ٢٠٠٦

 .د/ حامد عبد المجید ،لسید البطلیوسى تحقیق مصطفى السقااالقتضاب البن ا -

 جامعــة ،الغامـدي حمـدان بـن سـعد البـن مالـك، تحقیـق/ الكـالم بتثلیـث األعـالم إكمـال -

  م١٩٨٤ هـ١٤٠٤ األولى الطبعة، السعودیة المملكة  المكرمة مكة القرى أم

 ،األصــمعي لجــوادا عبــد محمــد /وترتیبهــا بوضــعها عنــيألبــي علــي القــالي،   األمــالي -

    م١٩٢٦ - هـ ١٣٤٤ الثانیة الطبعة المصریة الكتب دار

 الفكـر دار ، إبـراهیم الفضـل أبـو محمـد تحقیـق/ ،إنباه الرواة علـى أنبـاه النحـاة للقفطـى -

 - هــــ ١٤٠٦ األولـــى الطبعـــة، بیـــروت - الثقافیـــة الكتـــب ومؤسســـة القـــاهرة، - العربـــي

  .م١٩٨٢

 حمـود بـن محمـد الـدكتور /وتحقیق دراسة ،القیسيي ألبي عل اإلیضاح شواهد إیضاح -

 ١٩٨٧ - هــ ١٤٠٨األولـى الطبعـة، لبنـان - بیـروت اإلسـالمي، الغـرب دار ،الدعجاني

  م



 
  
 

 
} ٩٧٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 - بغــداد النهضــة مكتبــة ، الطعــان هشــام ألبــي علــي القــالي، تحقیــق/ اللغــة فــي البــارع -

    م١٩٧٥ األولى الطبعة، بیروت العربیة الحضارة دار

 بــن صــالح بنــت ســعاد للغزنــزي، تحقیــق/ القــرآن مشــكالت معــانى فــى هــانالبر  بــاهر -

   المكرمة مكة - القرى أم جامعة،بابقي سعید

  = تفسیر السمرقنديالعلوم بحر -

 العربیـة الـدار ، منصـور الحفـیظ عبـد /وٕاعـداد تحقیـقللقاسم التجیبـي،  التجیبي برنامج -

  م ١٩٨١ تونس ،لیبیا للكتاب،

 علـــي محمـــد للفیروزآبـــادي، تحقیـــق/ العزیـــز الكتـــاب لطـــائف فـــي زالتمییـــ ذوي بصـــائر -

  القاهرة اإلسالمي، التراث إحیاء لجنة ،اإلسالمیة للشئون األعلى المجلس ،النجار

 أبـــو محمـــد ، تحقیـــق/بغیـــة الوعـــاة فـــى طبقـــات اللغـــویین والنحـــاة للحـــافظ الســـیوطى -  

  صیدا لبنان  العصریة المكتبة ، إبراهیم الفضل

 والنشــــر للطباعــــة الــــدین ســــعد دار للفیروزآبــــادي، واللغــــة النحــــو أئمــــة تــــراجم فــــي البلغــــة

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ األولى الطبعة، والتوزیع

 العلمیــة، الكتــب دار ،الــدین شــمس إبــراهیم البــن قتیبــة، تحقیــق/ القــرآن مشــكل تأویــل -

  لبنان بیروت

 دار ،حققـــینالم مـــن مجموعـــة للزبیـــدي، تحقیـــق/ القـــاموس جـــواهر مـــن العـــروس تـــاج -

    الهدایة

 للطباعـة الفكـر دار، العمـروي غرامـة بـن عمـرو البن عسـاكر، تحقیـق/ دمشق تاریخ  -

  م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ والتوزیع والنشر

 الطبعــة دمشــق – القلــم دار ،الــدقر الغنــي عبــد للنــووي، تحقیــق/ التنبیــه ألفــاظ تحریــر -

  هـ١٤٠٨ األولى

ـــةُ  - ـــا فـــي اَألْقـــَرانِ  ُتْحَف ـــنْ  التَّْثِلیـــثِ بِ  قُـــِرئ َم  - أشـــبیلیا كنـــوزللرعینـــي،  القُـــْرآنِ  ُحـــُروفِ  ِم

    م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ الثانیة الطبعة السعودیة العربیة المملكة

 عبــد. د للبلــي، تحقیــق/ )األول الســفر( الفصــیح كتــاب شــرح فــي الصــریح المجــد تحفــة -

    م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ الثبیتي عیضة بن الملك

 ،الصـــاعدي فـــراج بـــن الـــرزاق عبـــد، المعجـــم بنـــاء فـــي ثـــرهوأ اللغویـــة األصـــول تـــداخل -

، الســعودیة العربیــة ةكــالممل المنــورة، بالمدینــة اإلســالمیة الجامعــة العلمــي، البحــث عمــادة

  م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ األولى الطبعة



 
  
 

 
} ٩٧١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 /فهارســه وصــنع علیــه وعلــق حققــهللصــفدي،  التحریــف وتحریــر التصــحیف تصــحیح -

 الطبعــة، القــاهرة الخــانجي مكتبــة،التواب عبــد مضــانر  الــدكتور /راجعــه، الشــرقاوي الســید

  م ١٩٨٧  هـ١٤٠٧ األولى

، لبنـان بیـروت العلمیـة الكتـب دار للشیخ خالـد األزهـري، التوضیح بمضمون التصریح -

    م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ األولى الطبعة

التطـــور اللغـــوى مظـــاهره وعللـــه وقوانینـــه د/ رمضـــان عبـــد التـــواب الخـــانجى ط ثانیـــة   -

  م ١٩٩٥هـ ١٤١٥

 ســعود بــن محمــد اإلمــام جامعــة - العلمــي البحــث عمــادةللواحــدي،  الَبِســْیط التَّْفِســیرُ  -

  هـ ١٤٣٠ األولى الطبعة، اإلسالمیة

 دار ،غنــیم بــن عبــاس بــن وغنــیم إبــراهیم بــن یاســر للســمعاني، تحقیــق/ القــرآن تفســیر  -

  م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ األولى الطبعة، السعودیة  الریاض الوطن،

 الكتـــب دار ،باســـلوم مجـــدي. د تحقیـــق/ ،الماتریـــدي منصـــورألبـــي  الماتریـــدي تفســـیر -

    م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ األولى، الطبعة، لبنان بیروت، العلمیة

 الــدكتور /بَتحقیِقــه عنــيألبــي هــالل العســكري،  األشــیاء أســَماءِ  َمعرَفــةِ  فــي التَّلِخــیص  -

  م ١٩٩٦ الثانیة لطبعةا، دمشق والنشر، والترجمة للدراسات طالس دار، حسن عزة

 بمســاعدة العلمــاء شــركة/ وتصــحیحه بنشــره عنیــتللنــووي،  واللغــات األســماء تهــذیب -

  لبنان  بیروت العلمیة، الكتب دار من یطلب، المنیریة الطباعة إدارة

 – العربــي التــراث إحیــاء دار ،مرعــب عــوض محمــد لألزهــري، تحقیــق/ اللغــة تهــذیب -

    م٢٠٠١ األولى، الطبعة بیروت

 عبـــد / وتحقیـــق شـــرحللمـــرادي،  مالـــك ابـــن ألفیـــة بشـــرح والمســـالك المقاصـــد توضـــیح  -

    م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٨ األولى  الطبعة، العربي الفكر دار ،سلیمان علي الرحمن

 مؤسسـة، شـاكر محمـد أحمـد = تفسـیر الطبـري، حقیـق/ القـرآن تأویـل في البیان جامع -

  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األولى الطبعة، الرسالة

 ، أطفــیش وٕابــراهیم البردونــي أحمــد /تحقیــق، القرطبــي تفســیر=  القــرآن ألحكــام الجــامع -

     م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانیة الطبعة، القاهرة - المصریة الكتب دار

 مســعود الــدكتور /لــه قــدم، الحمیــدي جاســم محمــد /حققــهالبــن قتیبــة،  ینســب الجــراثیم -

  دمشق الثقافة، وزارة، بوبو



 
  
 

 
} ٩٧٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 عبــد للجریــري النهروانــي، تحقیــق/ الشــافي الناصــح واألنــیس الكــافي الصــالح الجلــیس -

 - هــ ١٤٢٦ األولـى الطبعة، لبنان - بیروت العلمیة، الكتب دار ،الجندي سامي الكریم

  م ٢٠٠٥

، بیــروت - للمالیــین العلــم دار ،بعلبكــي منیــر رمــزي البــن دریــد تحقیــق/ اللغــة جمهــرة -

    م١٩٨٧ األولى، الطبعة

 بشـــــیر ،قهـــــوجي الـــــدین بـــــدر ألبـــــي علـــــي الفارســــي، تحقیـــــق/ الســـــبعة ءللقـــــرا الحجــــة -

 ،للتــراث المــأمون دار ،الـدقاق یوســف أحمـد ،ربــاح العزیـز عبــد /ودققـه راجعــه، جویجـابي

  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ الثانیة الطبعة دمشق

 القــاهرة – الخــانجي مكتبــة، مصــطفى كمــال تحقیــق/ ،الحمیــرى نشــوانل العــین الحــور -

  م ١٩٤٨

  الرابعة الطبعة، للكتاب العامة المصریة الهیئة البن جني، ئصلخصاا -

  م.١٩٨٧خصائص لهجتى تمیم وقریش د/ الموافى الرفاعى البیلى ط السعادة  - 

    ، مكتبة المتنبي الدمامدراسات في علم الصوتیات للدكتور أبي السعود الفخراني -

الخـــــانجي، الطبعـــــة  دراســـــات وتعلیقـــــات فـــــي اللغـــــة للـــــدكتور/ رمضـــــان عبـــــدالتواب، - 

  م١٩٩٤هـ١٤١٤األولى

هــــ ١٣٩٦ط أولـــى  ،العلمیـــة المكتبـــة ،دراســـة اللهجـــات العربیـــة القدیمـــة د/ داود ســـلوم -

  م ١٩٧٦

 الكتـب مؤسسـة ،مطرجـي عرفـات للحریـري، تحقیـق/ الخـواص أوهـام في الغواص درة  -

  م١٤١٨/١٩٩٨ األولى الطبعة، بیروت - الثقافیة

 اهللا عبـد بـن محمـد. د/تحقیـق السرقسـطي، ثابـت بـن قاسـمل ثالحـدی غریب في لدالئلا -

  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ األولى الطبعة، الریاض العبیكان، مكتبة ،القناص

  دیوان األقیشر األسدي، دار الكتاب العربي -

ـــــأ، دار الكتـــــب العلمیـــــة،ط  - ـــــدم لـــــه/ عبـــــدأ مهن ـــــن ثابـــــت، شـــــرحه وق ـــــوان حســـــان ب دی

  م١٩٩٤هـ١٤١٤ثانیة

اعتنــى بــه وشــرحه حمــدو طّمــاس، دار المعرفــة بیــروت الطبعــة الثانیــة  دیــوان الخنســاء -

 م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥

دیـــوان ذي الرمـــة، قـــدم لـــه وشـــرحه/ أحمـــد حســـن بســـج، دار الكتـــب العلمیـــة، الطبعـــة  -

  م١٩٩٥هـ١٤١٥األولى



 
  
 

 
} ٩٧٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

دیـــــــــــوان العجـــــــــــاج روایـــــــــــة األصـــــــــــمعي، تحقیـــــــــــق د/ عـــــــــــزة حســـــــــــن، دار الشـــــــــــرق  -

  م١٩٩٥هـ١٤١٦العربي

  العبدي، مكتبة جامعة الریاض، مصورة عن دار الكتب المصریةدیوان المثقب  - 

، بیــروت - المعرفــة دار ، المصــطاوي الــرحمن عبــد /بــه اعتنــى، القــیس امــِرئ دیــوان -

  م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ الثانیة الطبعة

  م١٩٩٥هـ١٤١٦دیوان ابن مقبل تحقیق، د/ عزة حسن، دار الشرق العربي -

ـــذبیاني، شـــرح و  - ـــة، ط دیـــوان النابغـــة ال ـــد الســـاتر، دار الكتـــب العلمی ـــاس عب ـــدیم/ عب تق

  م١٩٩٦هـ١٤١٦ثالثة

ـــد عمـــر للســـهیلي، تحقیـــق/ هشـــام البـــن النبویـــة الســـیرة شـــرح فـــي األنـــف الـــروض -  عب

/ هـــ١٤٢١ األولــى الطبعــة الطبعــة، بیــروت العربــي، التــراث إحیــاء دار ،الســالمي الســالم

    م٢٠٠٠

 الكتــاب دار ،المهــدي الــرزاق عبــدتحقیق/ البــن الجــوزي، التفســیر علــم فــي المســیر زاد -

 هـ ١٤٢٢ - األولى الطبعة، بیروت - العربي

ــــي الزاهــــر - ــــاس كلمــــات معــــاني ف ــــي  الن ــــاري بكــــرألب ــــق/ ،األنب  صــــالح حــــاتم. د تحقی

  م١٩٩٢- هـ ١٤١٢ األولى، الطبعة، بیروت  الرسالة مؤسسة ، الضامن

 األولــي الطبعــة لبنــان روتبیــ العلمیــة الكتــب دارالبــن جنــي،  اإلعــراب صــناعة ســر -

    م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

  دار الثقافة العربیة ،أحمد یوسف الّدقاق للخطابي، تحقیق/ شأن الدعاء -

  م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الثالثة ، م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤الطبعةاألولى، 

 ،اهللا نصــر الــرحمن عبــد اهللا نصــر للحمــالوي، تحقیــق/ الصــرف فــن فــي العــرف شــذا -

 الریاض الرشد مكتبة

 صـــادق مصـــطفى /لـــه َقـــدَّمَ  ،الجـــوالیقى بـــنلموهـــوب  قتیبـــة البـــن الكاتـــب أدب شـــرح -

  بیروت العربي، الكتاب دار ،الرافعي

ـــة علـــى األشـــموني شـــرح - ـــة الكتـــب دار ،مالـــك ابـــن ألفی  الطبعـــة، لبنـــان بیـــروت العلمی

  هـ١٩٩٨ -هـ١٤١٩ األولى

ــــؤوط شــــعیب /تحقیــــقللبغــــوي،  الســــنة شــــرح - ــــر محمــــد، األرن ــــب، یشالشــــاو  زهی  المكت

  م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ الثانیة الطبعة، بیروت دمشق، ،اإلسالمي



 
  
 

 
} ٩٧٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 محمـــد ،الحســـن نـــور محمـــدللرضـــي اإلســـتراباذي، تحقیق/ الحاجـــب ابـــن شـــافیة شـــرح -

 هــ ١٣٩٥لبنـان - بیـروت العلمیـة الكتـب دار ،الحمیـد عبـد الـدین محیـى محمد ،الزفزاف

    م ١٩٧٥ -

 ،مهـرة أنـس الشـیخ: علیـه وعلـق ضـبطهزري، البن الج القراءات في النشر طیبة شرح -

  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ الثانیة الطبعة، بیروت  العلمیة الكتب دار

  جامعة أم القرى  ،شرح الفصیح للزمخشرى تحقیق ودراسة د/ إبراهیم الغامدى -

 ،همـو المجیـد عبد /وشرح تحقیق، الشیباني عمرو ألبي منسوب التسع المعلقات شرح -

  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ األولى، الطبعة، لبنان  بیروت لمطبوعات،ل األعلمي مؤسسة

 العلمیــة، الكتـب دار ،یعقـوب بـدیع إمیـل الـدكتور /لــه قـدمالبـن یعـیش،  المفصـل شـرح -

    م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ األولى، الطبعة، لبنان  بیروت

شــعر أبــي زبیــد الطـــائي، جمعــه وحققــه د/ فــوزي حمـــودي القیســي، مطبعــة المعـــارف  -

  م١٩٦٧بغداد

  هـ ١٤٢٣ القاهرة الحدیث، دار البن قتیبة، والشعراء الشعر -

 بــن حســین د لنشــوان الحمیــري، تحقیــق/ الكلــوم مــن العــرب كــالم ودواء العلــوم شــمس -

ــــد ــــاني علــــي بــــن مطهــــر ،العمــــري اهللا عب  الفكــــر دار ،اهللا عبــــد محمــــد یوســــف د ،اإلری

 - هــ ١٤٢٠ األولـى، طبعـةال، سـوریة – دمشـق الفكـر دار ،)لبنان - بیروت( المعاصر

    م ١٩٩٩

، حجــاز مصــطفى /وتقـدیم تحقیــقللصــغاني،  اللغـة أئمــة بعــض بـه تفــرد مــا=  الشـوارد -

، القــاهرة  األمیریــة المطــابع لشــئون العامــة الهیئــة ،عــالم مهــدي محمــد الــدكتور /مراجعــة

  م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ األولى الطبعة

 ، عطــار الغفــور عبــد أحمــد /تحقیــقللجــوهري،  العربیــة وصــحاح اللغــة تــاج الصــحاح -

  م  ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ الرابعة الطبعة، بیروت - للمالیین العلم دار

 مصـورة( النجـاة طـوق دار ،الناصـر ناصـر بـن زهیـر محمد ، تحقیق/البخاري صحیح -

  هـ١٤٢٢ األولى الطبعة، )الباقي عبد فؤاد محمد ترقیم ترقیم بإضافة السلطانیة عن

 الطبعـــة، ببغـــداد المثنـــى مكتبــة العـــامرة، المطبعـــة ،النســـفي الــدین جمنلـــ الطلبـــة طلبــة - 

  هـ١٣١١ بدون

هــــ ١٤٢١علـــم الصـــوتیات وتجویـــد آیـــات اهللا البینـــات د/ إبـــراهیم أبـــو ســـكین ط أولـــى  -

  م ٢٠٠٠



 
  
 

 
} ٩٧٥ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨علم اللغة د/ إبراهیم أبو سكین ط دار الزهراء بالزقازیق ط أولى  -

والمناهج الحدیثة، د/ محمـود فهمـي حجـازي ط الهیئـة المصـریة علم اللغة بین التراث  -

 م.١٩٧٠للتألیف والنشر

    .د/ كمال بشر دار المعارف .علم اللغة العام ـ القسم الثانى األصوات -

  بیروت العربي التراث إحیاء دارللبدر العیني،  البخاري صحیح شرح القاري عمدة - 

راسـات الصـوتیة د/ عبـد العزیـز عـالم ط أولـى عن علم التجوید القرآنى فـى ضـوء الد  -

  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠

  هـ ١٤١٨ ،بیروت، العلمیة الكتب دارعیون األخبار البن قتیبة،  -

 دار، القلعجـــي أمـــین المعطـــي عبـــد الـــدكتور البـــن الجـــوزي، تحقیـــق/ الحـــدیث غریـــب -

  م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ األولى، الطبعة، لبنان  بیروت - العلمیة الكتب

 عبــد /أحادیثـه وخـرج، الغربــاوي إبـراهیم الكـریم عبـد للخطـابي، تحقیــق/ دیثالحـ غریـب -

  م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ الطبعة، الفكر دار ، النبي رب عبد القیوم

، خـــان المعیـــد عبـــد محمـــد. د تحقیـــق/ ،ســـّالم بـــن القاســـم ُعبیـــدألبـــي  الحـــدیث غریـــب -

 ١٩٦٤ - هــ ١٣٨٤ األولـى الطبعة الدكن -آباد حیدر العثمانیة، المعارف دائرة مطبعة

  م

، بغـــداد  العـــاني مطبعـــة ، الجبــوري اهللا عبـــد. د البـــن قتیبــة، تحقیـــق/ الحـــدیث غریــب -

   هـ١٣٩٧ األولى الطبعة

 عبـد أدیـب محمـد تحقیق/،السجسـتاني ُعزیـرالبن  القلوب بنزهة المسمى القرآن غریب -

  م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦  األولى  الطبعة، سوریا  قتیبة دار ،جمران الواحد

 الجامعــــــة مجلـــــة ،داوودي عــــــدنان صـــــفوان ألبـــــي عبیــــــد،تحقیق/ المصــــــنف الغریـــــب -

  المنورة بالمدینة اإلسالمیة

 أبـو محمـد ،البجـاوي محمد علي للزمخشري، تحقیق/ واألثر الحدیث غریب في الفائق -

  الثانیة الطبعة، لبنان  المعرفة دار ،إبراهیم الفضل

 لبنــان  بیــروت الرســالة، مؤسســة ،الضــامن محــات لثابــت بــن أبــي ثابــت، تحقیــق/ الفــرق -

  م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثالثة الطبعة

   المعارف دار ، مدكور عاطف دكتور /ودراسة تحقیقلثعلب،  الفصیح -

 ،العربـي التـراث إحیـاء ،المهـدي الـرزاق عبـد للثعـالبي، تحقیـق/ العربیـة وسـر اللغة فقه -

  م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ األولى الطبعة



 
  
 

 
} ٩٧٦ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

ـــن بـــري، تحقیـــق/ المعـــربو  التعریـــب فـــي -  الرســـالة مؤسســـة، الســـامرائي إبـــراهیم. د الب

  بیروت

 ، الرســالة مؤسســة فــي التــراث تحقیــق مكتــب /تحقیــقللفیروزآبــادي،  المحــیط القــاموس  -

 - هـــ ١٤٢٦ الثامنــة الطبعــة، لبنــان  بیــروت والتوزیــع، والنشــر للطباعــة الرســالة مؤسســة

    م ٢٠٠٥

  ، الخانجياللغة الحدیث د/ عبد الصبور شاهین القراءات القرآنیة فى ضوء علم

 العربـي الفكـر دار ،إبـراهیم الفضل أبو محمد للمبرد، تحقیق/ واألدب اللغة في الكامل -

  القاهرة

  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الثالثة الطبعة

ـــاب اإلبـــدال البـــن الســـكیت تحقیـــق حســـین محمـــد شـــرف - ـــى النجـــدى ناصـــف،  ،كت عل

 م١٩٧٨هـ ١٣٩٨المطابع األمیریة

هــــ ١٣٨٠كتـــاب اإلبـــدال ألبـــى الطیـــب اللغـــوى تحقیـــق / عـــز الـــدین التنـــوخى، دمشـــق -

  م١٩٦١

 الكتــــب دار مطبعــــة البــــن خالویــــه،  الكــــریم القــــرآن مــــن ســــورة ثالثــــین إعــــراب كتــــاب -

    م١٩٤١- هـ١٣٦٠ المصریة

  م١٩٨٣- هـ١٤٠٣ األولى الطبعة، الكتب عالم البن القطاع، األفعال كتاب -

، ناشــرون لبنــان مكتبــة ، قبــاوة الــدین فخــر. د البــن الســكیت، تحقیــق/ األلفــاظ كتــاب -

  م١٩٩٨ األولى، الطبعة

 األرنـؤوط القـادر عبـد/تحقیـقالبـن األثیـر،  الرسـول أحادیث في األصول جامع كتاب  -

ـــق التتمـــة - ـــة ،عیـــون بشـــیر /تحقی ـــة ،المـــالح مطبعـــة ،الحلـــواني مكتب ـــان دار مكتب ، البی

  األولى الطبعة

، مصـر المعـارف دار ،ضـیف شوقي البن مجاهد، تحقیق/ القراءات في سبعةال كتاب -

  هـ١٤٠٠ الثانیة الطبعة

 ومكتبــة دار ،الســامرائي إبــراهیم د المخزومــي، مهــدي د للخلیــل تحقیــق/ العــین كتــاب -

    الهالل

  هـ١٤٣٥ السریع اهللا عبد بن جابر /وصححه ضبطهللفراء،  القرآن لغات فیه كتاب -

 الطبعـة القـاهرة الخـانجي، مكتبـة ،هـارون محمـد السـالم عبـد ویه، تحقیـق/لسیب الكتاب -

    م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثالثة،



 
  
 

 
} ٩٧٧ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

كتاب النوادر في اللغـة ألبـي زیـد األنصـاري، تحقیـق/د. محمـد عبـدالقادر أحمـد، دار  - 

  م١٩٨١هـ١٤٠١الشروق، الطبعة األولى

 ،البــواب حســین علــي البــن الجــوزي، تحقیــق/ الصــحیحین حــدیث مــن المشــكل كشــف -

  الریاض  الوطن دار

، عاشــور بــن محمــد أبــي اإلمــام /تحقیــقللثعلبــي،  القــرآن تفســیر عــن والبیــان الكشــف -

، لبنـــان  بیـــروت العربـــي، التـــراث إحیـــاء دار ،الســـاعدي نظیـــر األســـتاذ: وتـــدقیق مراجعـــة

  م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ األولى الطبعة

 علـــي الســـائح لألجـــدابي، تحقیـــق/ ربیـــةالع اللغـــة فـــي المـــتلفظ ونهایـــة المـــتحفظ كفایـــة -

  اللیبیة الجماهیریة ،طرابلس ،والترجمة والنشر للطباعة اقرأ دار، حسین

 ظبـي أبـو الثقـافي، المجمـع ،قـارة حیـاة للبونسي، تحقیق/ اآلداب ومنتخب الكتاب كنز -

٢٠٠٤  

 متنبـيال مكتبـة، هفنـر أوغسـتالبـن السـكیت، تحقیـق/  العربي الَلَسن في اللغوي الكنز -

  القاهرة

  الفكــر دار، النبهــان اإللــه عبــد. د للعكبــري تحقیــق/ واإلعــراب البنــاء علــل فــي اللبــاب -

  م١٩٩٥ هـ١٤١٦ األولى الطبعة، دمشق

   هـ ١٤١٤ - الثالثة الطبعة، بیروت - صادر دار البن منظور، العرب لسان -

امـة لشـئون المطـابع لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة د/ ضـاحى عبـد البـاقى الهیئـة الع -

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥األمیریة 

  .مطبعة السعادة،اللهجات العربیة د/ نجا -  

  ، الدار العربیة للكتاباللهجات العربیة فى التراث د/ أحمد علم الجندى

دار المعرفــــة الجامعیــــة  ،اللهجــــات العربیــــة فــــى القــــراءات القرآنیــــة د/ عبــــده الراجحــــى -

  .م١٩٩٥

، مكتبـــــــة وهبـــــــة الطبعـــــــة وتطـــــــورًا د/ عبـــــــد الغفــــــار هـــــــالل اللهجــــــات العربیـــــــة نشـــــــأة -

    م١٩٩٣هـ ١٤١٤الثانیة

 الغـرب دار، القـادر عبـد بن اهللا عبد بن موفق /تحقیق ،لدارقطنيل والمخَتِلف المؤَتِلف -

    م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ األولى الطبعة، بیروت - اإلسالمي

 - الخـــانجي تبـــةمك ،هـــارون محمـــد الســـالم عبـــد للزجـــاجي، تحقیـــق/ العلمـــاء مجـــالس -

  م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ الثانیة لطبعة، ابالریاض الرفاعي دار القاهرة،



 
  
 

 
} ٩٧٨ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 مجلــس مطبعــة ،كجراتــيلل األخبــار ولطــائف التنزیــل غرائــب فــي األنــوار بحــار مجمــع -

  م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧ الثالثة الطبعة، العثمانیة المعارف دائرة

 مؤسســــة ،ســـلطان ســـنالمح عبـــد زهیـــر /وتحقیــــق دراســـة، فـــارس البـــن اللغـــة مجمـــل -

     م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦  الثانیة الطبعة، بیروت - الرسالة

-األوقـاف وزارة البـن جنـي، عنهـا واإلیضـاح القراءات شواذ وجوه تبیین في المحتسب -

  م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ الطبعة، اإلسالمیة للشئون األعلى المجلس

 العلمیـة الكتـب دار ،هنـداوي الحمید عبد البن سیده، تحقیق/ األعظم والمحیط المحكم -

  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى الطبعة بیروت –

  ، مكتبة المتنبي القاهرةمختصر فى شواذ القرآن من كتاب البدیع البن خالویه

ـــن ســـیده، تحقیـــق/ المخصـــص - ـــاء دار ،جفـــال إبـــراهم خلیـــل الب  – العربـــي التـــراث إحی

   م١٩٩٦ هـ١٤١٧ األولى، الطبعة، بیروت

  ، د/ محمود فهمي حجازي، الطبعة الثانیة، دار الثقافة.مدخل إلى علم اللغة -

 وضــعللیــافعي،  الزمــان حــوادث مــن یعتبــر مــا معرفــة فــي الیقظــان وعبــرة الجنــان مــرآة -

 هـــ ١٤١٧ األولــى الطبعــة لبنــان  بیــروت العلمیــة، الكتــب دار، المنصــور خلیــل: حواشـیه

  م ١٩٩٧ -

 الكتــب دار ، منصــور علــي فــؤاد یــق/للســیوطي، تحق وأنواعهــا اللغــة علــوم فــي لمزهــرا -

   م١٩٩٨ هـ١٤١٨ األولى، الطبعة، بیروت العلمیة

 الَغــرب َدار ،الَقَرَضــاوي یوســف /لــه قــدَّمالبــن العربــي،  مالــك ُمَوطَّــأ شــرح فــي المســاِلك -

  م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ األولى الطبعة، اإلسالمي

، القــاهرة - الحــدیث دار، شــاكر محمــد أحمــد ، تحقیــق/حنبــل بــن أحمــد اإلمــام مســند  -

  م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦األولى الطبعة

  التراث ودار العتیقة المكتبة للقاضي عیاض، اآلثار صحاح على األنوار مشارق -

  بیروت - العلمیة المكتبة للفیومي، الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح -

 العلمـي للبحـث الفـالح دار /تحقیـقالبـن قرقـول،   اآلثـار صـحاح علـى األنوار مطالع -

 األولـــــى الطبعـــــة، قطـــــر دولـــــة - اإلســـــالمیة والشـــــؤون األوقـــــاف وزارة ،التـــــراث وتحقیــــق

    م ٢٠١٢ -هـ١٤٣٣

 ،الخطیـب محمـود ویاسـین األرناؤوط محمودللبعلي، تحقیق/ المقنع ألفاظ على المطلع -

  م ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ األولى الطبعة الطبعة، للتوزیع السوادي مكتبة



 
  
 

 
} ٩٧٩ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 ســـعود الملـــك جامعـــة - اآلداب كلیـــة فـــي البحـــوث مركـــز ،لألزهـــري القـــراءات معـــاني -

  م ١٩٩١ - هـ ١٤١٢ األولى الطبعة، السعودیة العربیة المملكة

 عبـــد/  النجـــار علـــي محمـــد/  النجـــاتي یوســـف أحمـــد للفـــراء، تحقیـــق/ القـــرآن معـــاني  -

    ىاألول الطبعة، مصر – والترجمة للتألیف المصریة دار ،الشلبي إسماعیل الفتاح

 مكـــة - القـــرى أم جامعـــة، الصـــابوني علـــي محمـــد للنحـــاس، تحقیـــق/ القـــرآن معـــاني -

  هـ١٤٠٩ األولى، الطبعة، المرمة

ــــق/ وٕاعرابــــه القــــرآن معــــاني - ــــب عالم،شــــلبي عبــــده الجلیــــل عبــــد للزجــــاج، تحقی  - الكت

    م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األولى الطبعة، بیروت

 ، عبــاس إحســان تحقیــق/ ،دیــب لیــاقوتإرشــاد األریــب إلــى معرفــة األ =معجــم األدبــاء  -

  م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ الطبعةاألولى، بیروت اإلسالمي، الغرب دار

 دكتـــور /مراجعـــة، عمـــر مختـــار أحمـــد دكتـــور /تحقیـــقللفـــارابي،  األدب دیـــوان معجـــم -

 هـــ ١٤٢٤ القــاهرة والنشــر والطباعــة للصـحافة الشــعب دار مؤسســة طبعــة، أنــیس إبـراهیم

    م ٢٠٠٣ -

 مكتبــــة ،كرنكــــو .ف الــــدكتور األســــتاذ /وتعلیــــق شــــعراء للمرزبــــاني بتصــــحیحمعجــــم ال -

  م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ الثانیة الطبعة لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار القدسي،

 التـــراث إحیـــاء دار بیـــروت، - المثنـــى مكتبـــة  ،معجـــم المـــؤلفین / عمـــر رضـــا كحالـــة -

  بیروت العربي

 دار ،هــــــارون محمــــــد الســــــالم عبــــــد یــــــق/تحق ،فــــــارس بــــــنال اللغــــــة مقــــــاییس معجــــــم -

    م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩الفكر

  بدون تاریخ  العربي الكتاب دار ،المغرب في ترتیب المعرب للمطرزي  -

ـــرازي، الكبیـــر التفســـیر=  الغیـــب مفـــاتیح - ، بیـــروت العربـــي التـــراث إحیـــاء دار لفخـــر ال

   هـ ١٤٢٠  الثالثة الطبعة

 دار ،الـداودي عـدنان صفوان تحقیق/ ،هانىاألصفللراغب  القرآن غریب في المفردات -

   هـ ١٤١٢ - األولى الطبعة، بیروت دمشق ،الشامیة الدار القلم،

  بیروت الكتب عالم، عظیمة الخالق عبد محمد للمبرد، تحقیق/ المقتضب  -

مقدمة فـى أصـوات اللغـة العربیـة وفـن األداء القرآنـى د/ عبـد الفتـاح البركـاوى ط ثانیـة  -

  .م١٩٩٤



 
  
 

 
} ٩٨٠ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

مـــة فـــى قـــراءات القـــرآن الكـــریم ولهجـــات العـــرب فـــى عصـــر النبـــوة د/ عبـــد الفتـــاح مقد -

    .م٢٠٠١هـ/ ١٤٢١ط أولى  ،البركاوى

    ١٩٩٦  األولى الطبعة، لبنان مكتبة البن عصفور، التصریف في الكبیر الممتع -

  .م١٩٥٧ممیزات لغة العرب / حفنى ناصف ط ثانیة  -

  م١٩٧٨یس، األنجلو المصریة الطبعة السادسةمن أسرار اللغة للدكتور/ إبراهیم أن -

مطبعـــــة  المنّجـــــد فـــــي اللغـــــة لكـــــراع النمـــــل دراســـــة لغویـــــة للـــــدكتور فـــــوزي مســـــعود، -

  ١٩٨٤هـ١٤٠٤حسان

 المطبعـــة ،الضـــباع محمـــد علـــي البـــن الجـــزري تحقیـــق/ العشـــر القـــراءات فـــي النشـــر  -

    العلمیة الكتاب دار تصویر، الكبرى التجاریة

 - هـــ١٣٩٩ بیــروت، العلمیــة المكتبــة البــن األثیــر، واألثــر الحــدیث غریــب فــي النهایــة -

  م١٩٧٩

  الطناحي محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر /تحقیق

 فنــون مــن وجمــل وأحكامــه، وتفســیره، القــرآن معــاني علــم فــي النهایــة بلــوغ إلــى الهدایــة -

  علومه

 دراســــاتوال الشــــریعة كلیــــة - والســــنة الكتــــاب بحــــوث مجموعــــة لمكــــي بــــن أبــــي طالــــب،

  م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ األولى الطبعة، الشارقة جامعة - اإلسالمیة

 المكتبـة ،هنـداوي الحمیـد عبـد للسیوطي، تحقیق/ الجوامع جمع شرح في الهوامع همع -

  مصر التوفیقیة

، مصـطفى وتركـي األرنـاؤوط أحمـد ، صالح الدین الصفدي، تحقیـق/بالوفیات الوافي - 

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بیروت - التراث إحیاء دار

 الثقافـة مكتبـة، عثمـان محمـد /علیـه وعلـق حققه،العسكري هالل ألبي والنظائر الوجوه -

  م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ األولى، الطبعة، القاهرة الدینیة،

 الفضـل أبـو محمـد /وشـرح تحقیقللقاضي الجرجاني،  وخصومه المتنبي بین الوساطة -

  وشركاه الحلبي البابي عیسى مطبعة ،البجاوي محمد علي إبراهیم،

 صـادر دار ،عبـاس إحسـان البـن خلكـان، تحقیـق/ الزمـان أبنـاء وأنبـاء األعیان وفیات -

  بیروت

  :  الرسائل العلمیة



 
  
 

 
} ٩٨١ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
 

 تجـــاور األصـــوات وأثـــره فـــى اللغـــة العربیـــة للباحـــث / محمـــد محمـــود المیقـــاتى -٢

  .(رسالة ماجستیر) مودعة فى كلیة اللغة العربیة بالقاهرة

كتـــاب الموضـــح فـــي وجـــوه القـــراءات وعللهـــا للشـــیرازي الظـــواهر اللغویـــة فـــي ال -٣

المعروف بان أبي مریم، رسالة دكتوراه للباحث، مودعـة فـي كلیـة اللغـة العربیـة 

  بالزقازیق

  :  الدوریات

للــدكتور أحمــد صــالح یــونس بحــث  م٢٠١٠هـــ١٤٣١، ٥٧مجلــة آداب الرافــدین العــدد -

  بعنوان "الظواهر اللغویة في كتاب المنتخب"

ــــة    ــــة االســــالمیة لجامعــــةامجل ــــورة بالمدین ) ١١٧( العــــدد -) ٣٤( الســــنة الطبعــــة، المن

 ضــوء فــي صــوتیة دراســة األزد لغــات فــي اإلبــدالبحــث بعنــوان "  م٢٠٠٢ - هـــ١٤٢٢

  قشاش سعید بن أحمد" د/ الحدیث اللغة علم

ـــــــــــة اللغـــــــــــة العربیـــــــــــة بأســـــــــــیوط العـــــــــــد الســـــــــــادس والعشـــــــــــرون الجـــــــــــزء  - مجلـــــــــــة كلی

للدكتور عبالهادي السلمون بعنـوان" اللهجـات العربیـة فـي  م بحث٢٠٠٧هـ١٤٢٨الخامس

مجــــالس ثعلــــب" وبحــــث للــــدكتور محمــــد عــــالم بعنــــوان" أصــــوات الحلــــق بــــین الفصــــحى 

  واللهجات"

بحــث للــدكتور عبــد  ،م١٩٩٢هـــ ١٤١٢مجلــة كلیــة اللغــة العربیــة بالقــاهرة  العــدد العاشــر 

  حروف الصامتة ". الغفار هالل بعنوان" رؤیة لغویة جدیدة لإلبدال فى ال

  

  

  



 
  
 

 
} ٩٨٢ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
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  التمهید:

  أوال: كراع النمل نسبه ومؤلفاته ووفاته

٨٣٤  

٨٣٤  

  ٨٣٥  ثانیا: كتبه التي اعتمدِت الدراسة علیها

  ٨٣٨  المبحث األول:"مخارج الحروف"

  ٨٤٤  المبحث الثاني:"اإلبدال اللغوي" ویشمل:

  ٨٤٤  دال في الصوامت، ویشمل:اإلب

  ٨٤٥  أوًال: اإلبدال في أصوات الحلق

  ٨٦١  ثانیا: بین أصوات الحلق واألصوات الذلقیة

  ثالثا: بین أصوات أقصى الحنك واللهاة

  الشجریة رابعا: بین أصوات أقصى الحنك واألصوات

٨٦٣  

٨٦٥  

  ٨٦٦  خامسا: بین أصوات وسط اللسان

  ٨٧٠  یةسادسا: بین الشجریة واألسل

  ٨٧٢  سابعا: بین الشجریة واللثویة

  ٨٧٤  ثامنا: بین األصوات األسلیة

  ٨٧٦  تاسعا: بین األصوات الذلقیة واألسلیة

  ٨٧٨  عاشرا: بین األصوات النطعیة

  ٨٧٩  حادي عشر: بین األصوات النطعیة واألسلیة

  ٨٨١  ثاني عشر: بین األصوات النطعیة واللثویة

  ٨٨٦  اللثویة والشفویةثالث عشر: بین األصوات 

  ٨٨٩  رابع عشر: بین األصوات الذلقیة

  ٨٩٤  خامس عشر: بین األصوات الشفویة

  ٨٩٨  سادس عشر: بین األصوات الذلقیة والشفویة

سابع عشر: اإلبدال بین صوتین أو أكثر في موضعین أو أكثر 

  من كلمتین أو أكثر

٩٠٢  



 
  
 

 
} ٩٨٣ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
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  ٩٠٧  عشر: المعاقبة ثامن

  ٩١٠  اإلبدال في الصوائت، ویشمل

  ٩١١  أوال: بین الفتح والكسر، ویشمل: 

  ٩١١  ما اقتصر فیه على أنهما لغتان -١

  ٩١٤  ما عزیت فیه اللغتان أو إحداهما -٢

  ٩١٤  ما رّجح فیه إحدى اللغتین أو ضّعفها -٣

  ٩١٥  ثانیا: بین الكسر والضم، ویشمل: 

  ٩١٦  فیه على أنهما لغتانما اقتصر  -١

  ٩١٧  ما رجح فیه إحدى اللغتین على األخرى -٢

  ٩١٨  ثالثا: بین الفتح والضم، ویشمل:

  ٩١٨  ما اقتصر فیه على أنهما لغتان -١

  ٩٢٠  ما رجح فیه لغة على أخرى أو ضعفها -٢

  ٩٢١  رابعا: بین الحركات الثالث

  المبحث الثالث: المماثلة والمخالفة الصوتیة

  وال: المماثلة الصوتیة، وتشمل: أ

٩٢٣  

  ٩٢٤  المماثلة في الصوامت -١

  ٩٢٨  المماثلة في الصوائت -٢

  ٩٣٠  ثانیا: المخالفة الصوتیة، وتشمل:

  ٩٣٢  المخالفة بالتغایر بین صفات األصوات الُمبَدَلة  -١

المخالفة بإبدال أحد المتمـاثلین صـوًتا مـن أصـوات اللـین أو  -٢

  ه صوًتا شبیًها ب

٩٣٤  

  ٩٤٠  المبحث الرابع: الهمز والتسهیل، ویشمل:

  ٩٤٠  أوال: التخفیف باإلبدال یاء   

  ٩٤٣  ثانیا: التخفیف باإلبدال واوا       

  ٩٤٩  ثالثا: التخفیف باإلبدال ألفا 

  ٩٥٢  أصحاب الهمز والتسهیل من العرب



 
  
 

 
} ٩٨٤ {

 باإلسكندرية –ية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات املجلد التاسع من العدد التاسع والعرشون حلول

  التفكري الصويت عند كراع النمل يف ضوء علم اللغة املعاصر 
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  ٩٥٣  ، ویشمل:لحركةحذف االمبحث الخامس: 

حذف الحركات في باب حذف الحركة من كتابه المنتخب، وهـو 

  :یشمل

٩٥٣  

  ٩٥٤  حذف حركات اإلعراب في القراءات القرآنیة -١

  ٩٥٧  حذف الحركة من هاء الكنایة -٢

حذف الحركة في غیر بـاب حـذف الحركـة مـن كتـاب المنتخـب، 

  وهو یشمل:

  

  ٩٥٩  حذف الضمة بعد فتح -ا

  ٩٥٩  ف الضمة مما توالت فیه الضمتانحذ -ب

  ٩٦٠  حذف الكسرة، وهو یشمل: -ج

  ٩٦٠  حذف الكسرة بعد فتح -١

  ٩٦١  حذف الكسرة بعد ضم -٢

  ٩٦٢  حذف الفتحة -د

  ٩٦٤  الخاتمة

  ٩٦٩  فهرس المصادر والمراجع

  ٩٨٤  فهرس الموضوعات
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