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 يف القراءات القرآنية حتوالت أبنية الفعل املاضي

 يف قواعد التحوالت صرفية -دراسة صوت 

 

 البحث ملخص

مذ  ييذظ    ،يتناول هذاا البثذظ هذاهرل التثذوالت يف أبنيذة الفعذل املاضذي       
 ؛وذلذ  يف ضذوء ورودهذا يف املاذنفات امل تاذة      ،ثذ  التثليذل والحذر     ،الوصف

ثذ    ،وكيفيذة وووعهذا   ،ع  أنواع التثوالت يف األبنية الارفية –ما أمك  –للكحف 
   القواعد املفسرل هلا. ع

فتثذول    ،فأمذا أيذده ا   ،وخلص البثظ إىل تبيني نوعني م  صور التثوالت
ال تتبدل  ،وأما اآلخر فتثول  صوتيٌّ .تفرتق فيه األبنية صرفيًّا، وم  َث َّ دالليًّا ،َصْرِفيٌّ

وواعذد صذوتيَّة    جذراء  ،وإمنا جيري َتَثوُّل  صوِتيٌّ داخل البناء نفسه ،فيه األبنية َصْرِفيًّا
 .والزيادل ،واحلاف ،وامل اثلة ،اإلبدال :أه ُّها ،صرفية معيََّنٍة

وانتهى البثظ إىل أنَّ معظ  التثوُّالت يف النوعني ال تنتهي إىل فذروق  دالليذة   
  .ألجل الت فيف واالستثسان ،وإمنا تدلُّ على سعة االستع ال ،معج ية

 

 

 هذ27/5/1436وُوبل للنحر يف                                                     هذ11/5/1436ورد البثظ يف 
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Research Abstract 

This research deals with the phenomena of changes in the 

structure of the past tense. In this study, the phenomena is first 

described, analyzed and explained. This is done in the light of its 

occurrence in specialized references with the objective of 

identifying  the types of these changes in the morphological 

structure, the manner of their occurrence in order to detect the rules 

that govern this phenomenon. The research reveals that there are 

two types of changes. The first is morphological where structures 

differ morphologically and then semantically. The second is 

phonological where morphological structures retain their forms, but 

the change occurs at the phonological level inside the structure 

itself in   accordance with specific phonological and morphological 

rules. The most import among these rules are: replacement, 

analogy, deletion and addition.   The research ends with conclusion 

that most changes of both types do not yield semantic or 

lexicographical differences, but they simply indicate the wide 

spectrum of use for the sake of simplification and perfection. 
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 لــمدخ

ويف  ،يف وجود الكل ة املفردل ال املركبة ،والساميات بعامة ،تحرتك اللغة العربية
ث  يف كونها لغة  ،الاي ُيْغِني فيه يفظ الوزن ع  يفظ املثال ،وجود امليزان الاريف

الاينية أو  :وال عازلة مثل، و الفارسيةالرتكية أ :ال إلااوية مثل (،حتليلية)تاريفية 
وُتفك  أجزاؤها املرتابطة في ا  ،فهي تاريفية تتغري فيها األبنية بتغري املعاني ؛الكورية

 .ال منفالة وتامة معج ًيا ،تكون إّما مقيدل أو صفرية (،مورفي ات)بينها مبا ُيْعَرُف بذ 
غري  (جار)اريفات األبنية فيها م  معظ  ت إْذ -أيًضا  -ال أن العربية لغة اشتقاوية و

 .تام الداللة
إيذداه ا ثابتذة    ،مذ  الرتابذب بذني َصذْرفيَّتني     ،وُتَحكَُّل البنيُة يف الكل ذة العربيذة  

(. اجلذار )والثابتذة هذي صذرفية    (. النسبة)واألخرى ُمَتَنقِّلة لتثقيق  (،املاهية)لتثقيق 
معنذى   ،بالقول ال باللفظ وَتْثِ ُل .ثابتة يف الرتبة ،وتتكون م  صوامت حمددل يف العدد

وأمذا املتنقلذة فهذي صذرفية     . يظذل سذارًيا يف كذل حتوالتهذا     ،معج ًيا غري تام الداللذة 
يتذوارد علذى اجلذار أيذده ا أو      ،وتح ل يف العادل، صوائت وصوامت (،اللواصق)

الذ  ُتثقذق    ،وهاه اللواصق الارفية هي يًقذا  .أو ذيله ،أو وسطه ،بادره ،كاله ا
 .وُتقرر فيها مقولتها الارفية اخلاصة ،نية منطووها الاوتي املناسبللب

على أن الارفيني القدماء مل يعتدوا بالاوائت القاريل كويذدل حتليذل صذرفية    
. وبات مسلً ا به (1)وغري مفاولة عنه ،ورأوها جزًءا م  ويدل اجلار ،خاصة بنفسها

بني صوامت اجلار؛ فائه وعينذه،  اليوم أنها ويدل حتليل أساسية، ويف يرتكها ويدها 
ميك ، مثًلا للفعل الثالثي اجملرد أن يتثول إىل أربع وثالثني بنية، م  املاضي واملضارع 
واألمر. ما بني مستع ل ومه ل، وهاا باستثناء التثوالت امل كنة يف الربذاعي اجملذرد   

 .(2)فاخل اسي
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د واملزيد، فأما اجملرد فثنائي وتبعًا لع ل )اجلار واللواصق( تنقس  األبنية إىل اجملر
صوائت( فقب، وعلى هاا اجلار تتوّزُع أبنية العربيذة األساسذية    +التََّحكُّل م  )جار 

البسيطة، وال  ُينظر إليها على أنها ركذاز العربيذة األوذدم، ومريلذة أوىل يف تطورهذا      
أليداث م  اللغوي، وهي مبتدأ أمر العرب االفرتاضي يف التعبري ع  عامل األشياء وا

لواصذق زيذادل(، وعليذه     +صذوائت   +يوهل . وأما املزيد فثالثي التََّحكُّل م  )جار 
تتوّزُع أبنية العربية املوسعة، جامدل أو محتقة، وال  استجدت تالًيا يف أمر الناس، كي 
تسّد أغراضه  مبذا يسذاير مقاصذده  املتجذددل، واملذتغريل بذتغري الظذروف الزمانيذة،         

 البيئية. واملكانية، و

وهكاا تكون القاعدل الكلية، ال  تفسر سعة العربيذة يف أبنيذة املزيذد أكثذر مذ       
اجملرد، م  تفعيل اجلار بآلي  ع ل مًعذا )صذوائت ولواصذق(. وتفسذر كذال  سذعة       

بعضذها ورابذة إىل   العربية يف جتدد صور التثوالت يف الكل ة املعج ية املفردل لتال يف 
 ومنها يف القراءات )ُخُطوات(، .مثل ا هو يف كل ة )إْصَبع(  يف املعنى، عحر لغاٍت، دون َتَغّير 

َخَطذوات، وأبذو    :ُخَطوات، وعبيد :ُخْطوات، وأبو الس ال :ال  ورأ بها اجل هور، وورأ نافع 
  .ِخَطوات  :َخْطوات، واألعرابي :يرام

بني مذ    وود أيدثت هاه التثوالت املتعددل يف الكل ة املعج ية الوايدل جدًلا
يرى املسألة ميزل )َتَفوُّق( يف العربية على سواها، ونذاهر  إليهذا عقبذًة كذاوًدا يف  ييذز      
املعاني، ويف تض ي  املعج  العربي، ث  ما ياجة اب  اللغة يف البيئة الوايدل، أن يعرب 

 بأكثر م  صورل صوتية للكل ة نفسها، واملعنى نفسه؟

وُّالت البنية الارفية يأتي هاا البثظ ليتناول وم  هاه املحكلة وما يقاربها، َتَث
 .مفرداته، بايًثا ع  مربرات وجودها
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 :البثظ؛ اهلدف واملنهج واحلدود

ليس م  هدف هاا البثظ أن يتكل  عذ  التثذوالت يف أبنيذة العربيذة، ال مذ       
ييظ القلة أو الكثرل، وال م  ييظ كونها ميزل أو عقبة. فواوع احلذال يثبذت وجذود    

يف ناوصها املتنوعة، ودمية ويديثة، وفايثة وهلجيذة، سذواء بسذواء. وإمنذا     حتوالت 
يتجه البثظ إىل َتْعرُّفها مستع لة يقيقة ال ماطنعة صورية، وذل  يف وراءات القرآن 
الكري ؛ م  ييظ صورها، ورواتها، وم  ث  وواعد التثوالت فيها؛ في ا هذو وسذي    

ل  يف ضوء املذنهج الوصذفي التثليلذي،    )حتول داللي(، أو وسي  )حتول  صوتي(. وذ
وباهتذذداء مذذ  الدراسذذات اللغويذذة امل تاذذة يف هذذاا الحذذأن. وأمذذا يذذدود البثذذظ  
ف ثاورل يف )حتوالت أبنية الفعذل املاضذي يف القذراءات القرآنيذة(، واملاضذي املذب        
لل علوم واًرا، دون اجملهول، واملضارع واألمر؛ لوجود وْدر  كاٍف مذ  األمثلذة، الذ     
ميك  تناوهلا بالدراسة، وم  ث  ميك  البناء عليها، واستك اهلا اليًقا، مبا يغطذي سذائر   

 .األبنية الارفية يف القرآن الكري  ووراءاته

ويطَِّرُد يف العربية الفاثى جمذيء االفعذلا ماضذًيا ومضذارًعا وأمذًرا، علذى هيئذة        
غري متداخلة وال متقاطعة  خماوصة، ال تعقيد فيها، فهو ينَابُّ يف أبنية مفردل بنفسها،

ببعضها بعًضا. فلكل نوع أبنيته )أوزانه الارفية( الراس ة يف املنظومة اللغوية، بالعقل 
هاه الدراسة تتووف على أنواع الفعل املاضذي املذب  لل علذوم، يف    والعربي الفايح. 

ل بالفعل االتام يدوث فعل وبل زم  التََّكلُّ ، املوسوم عاديالة )الفعل املفرد(، الدال على 
امل اوص ببيان جهة الزم  يف احلدث، لل اضذي   املطلقا، دون اعتناء بذ)الفعل املركب(

القريب )ود فعل(، واملاضي البعيذد )كذان وذد فعذل(، واملاضذي االسذت راري )كذان        
 ...(3) يفعل(، واملاضي االستقبالي )كان سيفعل(
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ا مسذتع ًلا يف لغذة القذرآن    ( فعًلا ماضًي754وتبًعا لدراسة الحيخ عضي ة فث ة )
( فعًلذا.  256( فعًلا، والثالثي املزيذد ) 293الكري ، توزعت على أبنية الثالثي اجملرد )

(، 147( فعًلذا، ويف املزيذد اَأْفَعذَلا )   225وكانت األبنية الاهبية منها، يف اجملذرد اَفَعذلا )  
اإلحلاق م  اجملرد واملزيد،  (. وأما امله لة فح لت كل أبنية61( وااْفَتَعلا )106واَفّعَلا )

اْفَعْوَعل، واْفَعوَّل، واْفَعْنَلل، واْفَعْنلى، واْفَعَلّل...، وُيق ذل  يف  :وغرائب األبنية مثل
 .لغة القرآن، أن ُتْهَجَر منه أبنية الانعة العسرل التكوي  والتاريف

تعذددت  وود كان الحأن يف تالول صيغ هاه األفعال املاضية، أن بعًضا منها، وذد  
فيها أوجه القراءات، مع وجود سند وأصل يرتفع بها إىل ُوراء، أو روال موثووني، مبذا  
مينع ُنكرانها استع اًلا، وإن ُشاِّذت يف بنائهذا لغوًيذا، و ذة ماذطلثات، أو مذداخل      
جيري تداوهلا يف دراسة أو تبيني هاه املسألة مثل: التفريع، والتنوع، والتثذول...، ويف  

د به، أن يكون للبنية )الفعلية( ضبٌب ُمَعيَّ ، أو صورٌل يف اللفظ ُمْحتهرل علذى  ُكلٍّ ُيْقَا
 .والتثول هو األنسب لل وضوع هناأنها القاعدل، ث  َيْظَهُر خروج  عنها. 

( فعًلا ماضًيا، متَّ مجُعها م  293عدد األفعال املاضية ال  جرت فيها التََّثوُّالت )
  جماهد، واب  خالويه، وأبي علي الفارسي، واب  جذ   كتب القراءات األساسية؛ الب

البثذر ايذيب ألبذي ييذان، والقذرآن       :وأبي زرعة، ومكي القيسي، فضًلا عذ  كتذابي  
الكري  يف مجيع وراءاته لذ: عبد احل يد طلب السيد. ويف هاا القذدر مذا يكفذي )ك ًّذا     

وعذ  القواعذد   ت. وكيًفا( م  التثوالت، مبا يس ح بإوامة دراسة ع  صور التثذوال 
 .املفسرل لوجودها

وطريف  أن يحار إىل أن أبنية التثوالت يف عيَِّنِة الدراسة، ود تركزت يف األبنيذة  
الاهبيذة عينهذا عنذذد عضذي ة، وال نكذذران يف ووذوع التثذول بتلذذ  األبنيذة األوسذذع       
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ن استع اًلا، وتاريخ اللغات احلّية يحهد بإمكان وووع ذلذ ، وكذال  ُيَسذلِّ  اللغويذو    
صريف بعيد كل البعد ع  الثبات املطلق، طوال ييال لغذة   -اليوم، بأن النظام الاوت 

م  اللغات، لكنه يكون نسذبًيا بذني لغذة وسذواها، ويكذون متنوًعذا مذا بذني اجل عذي          
والفردي، والذوو  املريلذي، ويذاثر فيذه، وتتضذاعف أسذبابه باللذهجات، وتعاوذب         

 يف البيئذذات والعالوذذات االجت اعيذذة األجيذذال، واخذذتالف األلسذذنة، بذذل بكذذل تغذذري
 .(4)خاصة

وَتَنوُّع األداء يف هاا الكالم اإلهلي الكري ؛ ألجل التيسري على الناس يف تالوته، 
والتعبُّد به م  جهٍة، وم  جهٍة أخرى فالقارئ خيتار م  أوجه العربية ما يراه أووى 

دل املعتربل يف فقه العربية لل عنى، وأنسب للفه  منه يف غريه م  صور القراءل. والقاع
منا اب  ج  َتُنصُّ على أن الناطق بلغة م  لغات العرب مايب  غرُي خمطئ؛ وإْن كان 

 .(5)غرُي ما جاء به خرًيا منه

  :* القراءات والقراء

لذذيس نفًلذذا يف الكذذالم أن ُيحذذار إىل أن تعذذدد الُقذذرَّاء ال يعذذ  تعذذدًدا مسذذاوًيا يف 
 مقام هاه الدراسة، أربعون وراءل ونيِّف، بعدد م  ورد هلذ   القراءات، وإّلا حتال، يف

إسنادات يف القراءل، وإمنا هي وراءات، على ما سيتضح اليًقا، حماورل معدودل، وذد  
بعذده، منذا طبقذة ابذ       ثبت مساعها، وامتد سندها يف طبقات مذ  القذراء جيًلذا ف ذا    

ومعظ ها غذدا اليذوم    هذ(.68هذ(، واب  عباس )32ب  مسعود )هذ(، وا23اخلطاب )
يلقة يف تاريخ العل  بالقراءات. وال جيري َتَعبُّد  بهذا يف املسذجد اجلذامع، بذأي ماذر      

 إسالمي، الله  إّلا برواية يفص يف املحرق، وورش يف املغرب.
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وبالتََّتبُّع فإن أنساب القراء وإسناداته  تتووف بهذ ، مذع نهايذة القذرن اخلذامس      
أبذي  هذذ( و 440هذ( واملهذدوي املكذي )  354البغدادي ) عند طبقة اب  مقس اهلجري 

هذ(، ث  ال نكاد َنِجُد أمساًء جديذدل، يتذى يف كتذب    493اخلطاب اجلرا  البغدادي )
االنحرا، واالبثر اييبا، وااإلحتافا؛ وكأن األمر انتهى  :القراءات الاليقة هلاا القرن مثل

ش، علذى يذني أصذبثت    إمذا وذراءل يفذص وإمذا وذراءل ور      :إىل خيار م  خيذاري  
 القراءات األخرى حماورل يف أفراد املسل ني ال مجاعته .

ومه  أْن ُيالَيَظ أن ُجّل القراء، ينت ون إىل جيل القرن الثذاني اهلجذري، عاذر    
التدوي ، وعار انتقال علوم العربية، م  مريلة املحافهة، إىل مريلة الكتابة والتدوي  

لى سواء، وبفضل ذل  اْكُتِسَبْت املعرفة املاكذدل  مل تلف املعارف، كليات وجزئيات ع
هذذ(،  120راء الكبار، اب  كذثري املكذي )  بحواذ القراءات اخلارجة ع  وراءل السبعة الق

هذ(، والكسائي 156زل )هذ(، ومح118هذ(، واب  عامر الدمحقي )169ونافع املدني )
 هذ(.156الكوفيون، وأبو ع رو الباري )هذ( 127هذ(، وعاص  )189)

 :صور التثول يف أبنية الفعل املاضي

يعت  هاا املبثظ بتوضيح صذور التثذول ال إجراءاتذه، وينطلذق يف ذلذ  مذ        
اعت ذذاد وذذراءل يفذذص، مبثابذذة املذذدخل، والبنيذذة غذذري ايولذذة، والقذذراءات األخذذرى   
استبداالت، وال يع  ذل  أن وراءل يفص هي األساس وغريها تفريذع عنهذا، وإمنذا    

نظائر متكافئة. واألثر الناج  ع  التثوالت ههنا، سذواء كذان هذاهًرا     مجيع القراءات
الفعلية بسواها، وليس م  استدعاء جلًيا أم خفًيا، فإمنا هو م  إعادل تحكيل مووع البنية 

وايدل يف أخرى. واإلمجاع وائ  على أن كل وراءل هذي سذنة بنفسذها، طاملذا ثبذت سذندها،       
 وايت لتها العربية رمًسا ولغة.
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تُدلُّ القراءات القرآنية، يف مستوى أبنية الفعل املاضي، على وجذود تبذاي  ذي   و
داللة، يف مرونة األبنية على التثول. فث ة أبنية ووية، وأخرى متوسطة، وثالثة حمايذدل  

َفَعذل، َفعَّذل فاعذل أْفَعذل،      :مل يتغري فيها االستع ال، وتبنُي القول يف األبنيذة مذ  وزن  
يف اْنَفَعذل. وتذدل القذراءات كذال  علذى أن       :واْفَتعل، وايايذدل  َتَفعل :والتوسب يف

 .صوتي، وصريف :حتوالت األبنية تسري يف منطني

؛ تفرتق فيه األبنية بعضها ع  بعض صرفيًّا، وم  ث  * حتول صريف استبدالي
 دالليًّا أو مجاليًّا. والاي يه  مقام الدراسة هي الاورل الارفية فقب. 

تتبدل فيه األبنية صرفيًّا. وإمنذا جيذري َتَثذوُّل  صذوتي داخذل       ال:* حتول صوتي
البناء نفسه، جراء تالوي  نطقية، بال صذفة مقطعيذة هلذا، مثذل مذا هذي يف األصذوات        
الاثا ، وسيجري تفايل القذول فيهذا، يف القابذل مذ  صذفثات الدراسذة، وأمذا        

 املبثظ هنا فاحلديظ ع :

 التثوُِّل الاريف االستبدالي. -1

 :ويندرج ض   هاه اجمل وعة،األبنية اآلتية :بنية األساسية يف االستبدالاأل

هاا البناء له وي ة الداللة على احلدث اجملرد. وفيه يقع احلذدث   :بناء )َفَعل( -أ 
م  الفاعل، وال يرتد أثره عليه، بل على مفعول به خارجي ع  الفاعل، وعليه ُيعرف 

 +استع اًلا، وأسذهلها تركيًبذا مذ   ذازج )جذار       بالفعل )املتعدي(. وهو أكثر األبنية
فتثة(، وعليه مل خيتص مبعنى داللي أساسذي، وهذل وال يذزال يسذتع ل يف حتذوالت      

 :ارتدادية منه وإليه، فأما منه فتاليظ يف األوجه اآلتية

وذرأ   .146آل ع ذران:   چڭ  ڭ  ۇ    ۇ  چ  :وولذه تعذاىل   :َفَعل ذذذذذذذ َفِعذل  - 1
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َأَلذَت وَأِلذَت    :. ومنذه (6)( عكرمة واألع ش واحلس  وأبو الس الِهُنواَوبكسر العني )
َيَضذَر  و(، 129)النسذاء:  َيَرَص وَيِرَصو(، 16)اإلسراء: وَأَمَر وَأِمَر (،21)الطور:

(، 30:)يوسذف  َشذِغفَ ووَشَغَف (، 209 :)البقرل وَزلَّ وَزِلَل(، 133:)البقرل َيِضَرو
وَغذَوى  (، 31:)املائذدل  وَعَجذَز وَعِجذزَ  (، 10:لسجدلوا ،56 :)األنعام َضلَّ وَضِلَلو

َوَنَقذَ   (، 28)الحورى: َوَوَنَب َوَوِنَب(، 7)الحر : وَفَرَغ َوَفِرَغ(، 63)القاص: َوَغِوَي
 .( 8:والربوج ،74 :)التوبة ونِقَ 

ورأ بض  العني  23الرعد:  چک  ک  گ  گ  چ  :ووله تعاىل :َفَعل ذذذذذذذ َفُعل - 2
 .(7)اب  مسعود، واب  أبي عبلة( َصُلَح)

)آل  َوَوَهَ  وَوُهذ َ (، 60:)املائدل وَعَبَد وَعُبَد(، 22:)الن ل َمَكَظ وَمُكَظ :ومنه 
 (.146 :ع ران

 ورأ بالتحذديد  2اهل زل:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  :ووله تعاىل :َفَعل ذذذذذذذ َفعَّل - 3
 .(8)( اب  عامر ومحزل والكسائيَج ََّع)

 :)آل ع ران َبرََّزووَبَرَز ( 17:)اإلسراء وَأَمَر َوَأمََّر(، 4:)العاديات َأثََّرَأَثَر و :ومنه
 َزكَّذى وَزَكى و (،105)األنعام: َدرََّسوَوَدَرَس ( 100)األنعام: َخرََّقووَخَرَق (، 154

 َصذرَّفَ وَصذَرَف  و(، 11)الفتح: َشغََّلوَشَغَل و(، 20:)ص َشدََّدوَشدَّ و (.21)النور:
َعذَدَل  و( 1)عذبس:  َعذبَّسَ وَعذَبَس  و(، 37)الق ذر:  َطَ َس وَط ََّسو (،29:)األيقاف

 َفتََّحوَفَتَح و(، 6)االنفطار:َغرَّروَغرَّ و(، 33)النساء: َعقََّدوَعَقَد و( 7)االنفطار: َعدََّلو
 َفذذرََّقوَفذذَرَق و(، 1)النذذور:َفرََّ وَفذذَرَ  (، و24)ص: َفذذتََّ وَفذذَتَ  و(، 11)الق ذذر
 َوذدَّرَ وَوذَدَر  و(، 140)األنعذام:  َوتَّذلَ وَوَتذَل  و(، 63)األنبياء: َفعََّلوَفَعَل و (50)البقرل:

َلذَبَس  و(، 11)الذنج   َكذاَّبَ و َكذَابَ و(، 16، والفجذر  91واألنعذام  ،23)املرسالت:
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َوَسذَب  و(، 193)الحذعراء  وَنذزَّلَ  َنذَزلَ و(، 61)النور َملََّ وَمَلَ  و(، 9)األنعام َلبََّسو
 (.56)الدخان َووَّىوَوَوى و(، 4عاديات)ال َوسََّبو

 .(9)َكاَشَف :ورأ وتادل 54النثل:  چجت    حت     ىب  يبچ  :ووله تعاىل :َفَعل ذذذذذ فاَعل - 4

 َأَمذرَ و(، 21)الطذور  َأَلَت وآَلذت و( 14، واأليزاب34)األنعام  آَتىوَأَتى  :ومنه
(، 105)األنعذام  َداَرَسوَدَرَس و(، 12)اإلنسذان  َجَزى وَجاَزىو(، 16)اإلسراء آَمَرو
 (.23)ص َعازَّوَعزَّ و

ورأ األع ش  6االنفطار:  چٹ  ڤ  ڤ   ڤچ  :ووله تعاىل :َفَعل ذذذذذذذ َأْفَعل - 5
 َأْيَلذل وَيلَّ (، و52)يس َأْبَعَظوَبَعَظ  :. ومنه(10)أغركواب  جبري به زل على 

 َأْفَتَ وَفَتَ  و( 17)البقرل  َأْذَهَبوَذَهَب و(، 76)األنعام وَج َّ وَأَج َّ(، 2)املائدل
 (.24)ص

وذرأ ابذ     94يوسذف:   چائ  ائ   ەئچ  :وولذه تعذاىل   :َفَعل ذذذذذذذ اْنَفَعل - 6
 .(11)اْنَفَاَلعباس على 

وذرأ عبذد اهلل    22الن ذل:   چۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  :ووله تعاىل :َفَعل ذذذذذذذ َتَفعَّل - 7
 .(12)، بناء َتَفعَّلَفَتَ ّكظ

ورأ  ٢املسد:  چک  ک  ک  ک  گ   گچ  :ووله تعاىل :َتَعلَفَعل ذذذذذذذ اْف - 8
 .(13)بناء افتعل اْكَتَسَبعبد اهلل 

األعذراف:  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  :وولذه تعذاىل   :َفَعل ذذذذذذذ اْسذَتْفعل  - 9
 .(14) (اْسَتَ رَّْتورأ اب  عباس، واب  ع ار ) 189
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بنذاء مذالزم للتعديذة     هاا البناء هو رأس األفعال املزيذدل، وهذو   :بناء َفّعل -ب 
يف معان أخرى على ولٍَّة، ووذد  وحنويًّا، واألساس فيه أن يرد يف معنى الحّدل والتكثري، 

غدا يف العاميات َيُسّد مسد بناء أْفعل باطراد، حنًوا وداللة، والتثوالت فيه ك ثلذها يف  
 :بناء َفَعل ارتدادية منه وإليه

ورأ السذبعة محذددل،    ٣الضثى:  چڃ  ڃ  چ  چ  :ووله تعاىل :َفعَّل ذذذذذذذ َفَعل - 1
( بنذاء َفَعذل.   )َوَدَعوورأ أبو ييول، وعرول، وابذ  أبذي عبلذة خمففذة مذ  اجملذرد       

َصذرََّف  و(، 105، والاذافات 20)سبأ  َصَدَقوَصدََّق  :. ومنه(15)ونسبت للنيب
(، 3)التثذري   َعذَرفَ وَعذرََّف  و(، 2)اهل زل َعَدَدوَعدَّد و( 50)الفروان  َصَرَفو
(، 33)الكهف َفَجَروَفجََّر و(، 89)املائدل َعقََّد وَعَقَدو(، 12)املائدل َعَزَروَعزََّر و

، والروم 106، واإلسراء159)األنعام  َفَرَقوَفرََّق و(، 38)األنعام َفَرَطووَفرََّط 
َولَّذَب  و(، 160)األعذراف  َوَطذعَ وَوطَّذَع  و(، 119)األنعذام  َفَاَلوَفاََّل و(، 32

)آل ع ذران   َكَفذلَ وَكفَّذَل  و( 157)األنعذام  َكذَابَ ووَكاََّب (، 48)التوبة َوَلَبو
 َنَقذبَ وَنقَّذَب  و(، 140)النسذاء  َنذَزلَ وَنذزََّل  و(، 5)املنافقون َلَوى وَلوَّى و(، 37
 (. 37)النج   َوَفىوَوفَّى و( 51)القاص َوَصَلوَوصََّل و(، 36)ق

ورأ عبد اهلل املزني  ٣٧آل ع ران:  چېئېئ  چ  :ووله تعاىل :َفّعل ذذذذذذذ َفِعل - 2
 .(16)َفَعلعلى بناء َكَفلها ، والسبعة عدا عاص  َفِعل خمففة على بناء َكِفلها

الروم: چ ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یچ  :ووله تعاىل :فاعلذذذذذذذ َفّعل  - 3
 .(17)َفاَرُووا، على بناء َفاَعل ملسو هيلع هللا ىلصورأ محزل والكسائي وعلي ونسبت للنيب  32
 َفذاَرقَ وَفذرََّق  و(، 30)املائذدل  َطذاَوعَ وَطذوََّع  و(، 28)يذونس  َزاَيذلَ وَل َزيَّذ  :ومنه
 (. 57)التوبة َواَلىوَولَّى و( 253)البقرلَكاَلَ  وَكلََّ  و(، 159)األنعام 
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وذرأ نذافع    132البقرل:  چہ  ہ    ہ   ہ   چ  :ووله تعاىل :َفّعل ذذذذذذذ َأْفَعل - 4
 ،253)البقذذرل َأيَّذذَد وآيذذد :. ومنذذه(18)أفعذذلعلذذى بنذذاء  أوصذذىوابذذ  عذذامر 

وَنبَّذَأ  (، 37)آل ع ذران  َأْكَفَلوَكفََّل و(، 79)األنبياء َأْفَهَ وَفهََّ  و(، 110واملائدل
 (. 140النساءو، 23)البقرل َأْنَزَلوَنزََّل و(، 3)التثري  َأْنَبَأو

ل. بناء سهل التكوي ، فالع ل فيذه جمذرد مذّد يركذة فذاء الفعذ       :بناء فاَعل -جذ 
ووياسه أن يرد يف معنى املفاعلة؛ أي املحاركة بني طرفني، يكون كل منه ا فاعًلذا مذ    

 :وجه، ومفعوًلا م  وجه آخر. والتثول فيه ارتدادي منه وإليه

وذرأ الكوفيذان    43النسذاء:   چې  ې  ېچ  :ووله تعذاىل  :َفَعلذذذذذذذ فاَعل  - 1
 َعَقذبَ وَعاَوذَب  و(، 6)الضذثى  ىَأَووآَوى  :ومنذه  .(19)َفَعذل على  َلَ َسباجملرد 

َواَعذَد  (، و90)النسذاء  َوَتذلَ وَواَتذَل   (،100)البقرل َعَهَدوَعاَهَد و(، 11)امل تثنة
 (. 142)األعراف َوَعَدو

ورأ  138األعراف:  چٱ  ٻ   ٻ  ٻچ  :ووله تعاىل :َفّعلذذذذذذذ فاَعل  - 2
 علذى بنذاء  نذا  َجوَّزاحلس  وإبراهي  ويعقوب الن عي وابذ  ييذول بالتضذعيف    

 (.11)امل تثنة َعقََّبوَعاَوَب و(، 96)الكهف َسوَّىوَساَوى  :. ومنه(20)َفعََّل

ورأ أبذو   ١٠٠البقرل:  چۇ  ۇ  ۆ  چ  :ووله تعاىل :َفِعلذذذذذذذ فاعل  - 3
 .(21)َفِعلبناء  َعِهدواالس ال باجملرد 

 چىت  يت   ىب  يب     جت  حت  خت  مت چ  :وولذذه تعذذاىل :َأْفَعذذلذذذذذذذذذ فاَعذذل  - 4

 .(22)َأْفَعَلبناء  أعقبت  ورأ جماهد واحلس  على 11امل تثنة: 
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بناء َأْفَعَل بناء  يتكذون بزيذادل املقطذع )َأ( بأولذه مذع يركذة فذاء          :بناء َأْفَعل -د 
الفعل. وهو مثل بناء َفّعل خمتص حنويًّذا بالتعديذة، فأمذا دالليًّذا فهذو ويذاس يف معنذى        

َرْتذُه العاميذات إىل َفّعذل، وبذال  ُيَعذّد أمذارل واضذثة علذى         السببية والِعّلة. وود َهَج
 مستوى الكالم الفايح. والتثول فيه كال  ارتدادي منه وإليه.

ورأ اب  عباس وابذ  الذزبري    33املدثر:  چوئ  وئ  ۇئ چ  :ووله تعاىل :َفَعلذذذذذذذ أْفَعل  - 1
 .(23)السبع وكاا ورئ يف َفَعل بناء َدَبر وجماهد واحلس  وطلثة باجملرد

( 29)الفتح َأَزَروآَزَر و(، 9)الروم َأَثَروآَثَر و( 39، والروم60)املامنون َأَتىوآَتى  :ومنه
َأَضاَء و(، 34)املدثر َسَفَروَأْسَفرَ و(، 64)الحعراءَزَلفَ وَأْزَلفَ (، و88)النساء َأْرَكسَ وَرَكَسو
َنَحذَر  وَأْنَحذَر  و(، 6)البقذرل َنذَاَر  وَاَر َأْنذ و(، 220)البقذرل  َعَنذتَ وَأْعَنَت و(، 20)البقرل َضاَءو

 (.22)عبس

ورأ ابذ    103الاافات:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ  :ووله تعاىل :َفّعلذذذذذذذ أْفَعل  - 2
َأزََّر وآَزَر  :. ومنذه (24)َفّعذل  عباس واب  مسعود واألع ش بالتحديد َسذّل ا بنذاء  

 (.141)األعراف َنجَّىو َأْنَجىو( 88)النساء َركََّسوَأْرَكَس و(، 29)الفتح 

وذرأ أبذو    9الذروم:   چگ  گ  گچ  :ووله تعاىل :فاعلذذذذذذذ أفعل  - 3
 .(25)َفاَعَل، بناء آثروا جعفر مبدل بعد اهل زل

ورأ اب  كذثري ونذافع    85الكهف:  چڀ  ڀ     چ  :ووله تعاىل :افتعلذذذذذذذ أفعل  - 4
 .(26)افتعلبناء  اّتبعوأبو ع رو على 

يف العربية ثالثة أبنية تحت ل على مقطع التاء )ت( يف تكوينهذا   :اوعة* أبنية املط
الاريف، وهي َتَفّعل وَتفاَعل واْفَتَعل. وهاه ُتعد مذ  األبنيذة امل اذبة يف االسذتع ال     
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القرآني، وذات معان أساسية هذي الذواردل يف َفّعذل وفاَعذل وَفَعذل يف الداللذة علذى        
وبزيادل مقطذع التذاء أخذات مفهوًمذا إضذافيًّا يف       التكثري، فاملحاركة، فاحلدث املطلق،

الداللة على املطاوعة، وتعرضت وهو امله  هنا، إىل تغريات بنيوية تارخيية، أي ودمية، 
نتج عنها أبنية فرعية أو اشتقاوات جديدل. تتفق وإياها داللة، وختتلذف عنهذا تحذكيًلا    

، واتسعت الفاثى، ويتى لغة القرآن ووزًنا، وهي األبنية: اْتَفّعل، واْتفاَعل، واْتَفَعل
الكري  لبعض م  هاه الايغ الفرعية. وكثرًيا ما انحذغل الفكذر الاذريف بالبثذظ يف     

االسذتع ال   أصلها، وكيفية وزنها صرفيًّا، باعتبذار األصذل املتثولذة عنذه، أم باعتبذار     
السذاميات،   القائ  فيها، وفي ا يراه عل اء فقه املقارنات السامية، فاملسذألة محذرتكة يف  

 وال ختص العربية ويدها.

والتاورات يف هاا املقام ُتَسلِّ  بأن بناء َتَفّعل هو األسذاس يف اْتَفعَّذل، وَتفاَعذل    
هو األساس يف اْتفاَعل، وأما اْفَتعل فهي بنية غري أساسية، واألساس فيها هو اْتَفَعذل،  

در البنية وبل فائها. ثذ   وذل  م  منظور أن بناء املطاوعة جيري بزيادل مقطع التاء با
ُتزاد ألف الوصل ضذرورل، يف العربيذة، ألن نظامهذا املقطعذي يبذدأ باذوت صذامت        

صامت(، ولذاا ُتجتلذب ألذف    ذذذذذذذ فاائت )يركة(، وال يس ح بالعكس )صائت 
الوصل كعنار اتكاء له وي ة صوتية حمضة، تسهيًلا للنطق بالاامت السذاك  بعذدها،   

ْتَفّعل واْتفاَعَل، وانفرد التثول يف تكون بناء لل طاوعة مذ   وهو ما يظهر يف صورتي ا
ويقهذا وبلذها، علذى بنذاء      .اجملرد )َفَعل(، فجاءت التاء بعد فاء الفعل علذى )اْفَتَعذل(  

ويرجح عل اء املقارنات السذامية أن السذبب يف هذاا القلذب املكذاني، هذو        .)اْتَفَعل(
ت م  أصوات الافري، كالسني والحذني  القياس على األفعال الكثريل، ال  تبدأ باو

)اشت ل، استل ، استعر( بتجاور صفة صفري مذع صذفة أوذل وضذوًيا مسعيًّذا )شذني       
وتاء( فغلبت صذفة الاذفري، وجذرى ولذب مكذاني تبًعذا لقذانون السذهولة يف اجلهذد          
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العضوي، ث  اطََّرد الباب،وغدت هاه الاورل املتثولة أي بناء )اْفَتَعَل(، هي القياسية 
. وال تزال بنية )اْتَفَعذل(  (27)نظام الفاثى، ويعرف التثول فيها باإلبدال التارخيي يف

يية يف هلجات عربية يديثة كثريل )اْتَ طر، اْتَكتب، اْتَرمى، اْتَع ل(. وكال  ُهجذر يف  
اللهجات احلديثة االستع ال على )َتَفعَّل وَتفاَعل( وغاب كلية مذ  التذداول اليذومي    

)اْتَفّعل واْتفاَعل(، وه ا غذري وياسذيني، وال يذردان إّلذا نذادًرا يف املسذتوى       لَيُثلَّ حملَّه 
 .الفايح، أما يف اللهجات فيقال )اْتَندَّم، اْتَنفَّس، اْتقاتل اْتحارط وليس َتَندَّم وَتَنفَّس

ُتَوجَّه التثذوالت الداخليذة يف أبنيذة املطاوعذة ههنذا،       :وعند الارفيني القدامى 
 :] يذونس  ﴾ ازَّيَّذ   ﴿اخلطي ال الاوتي ومنه أن األصل يف صيغ  مثذل  مبفهوم اإلدغام 

[، َتَزّي ، وَتدارك، ود ُأدغ ت التاء يف فذاء البنيذة،    38] األعراف:  ﴾ادَّارك  ﴿و[،  24
مع اجتالب ألف الوصل يف االبتداء، منًعا مذ  التقذاء السذاكنني، وهذاا جمذرد شذر        

يس ميك  أبًدا إجراء ع لية إدغام بني املتثركني، للاور اخلطية بني الايغتني؛ وإّلا فل
. وَجْرُي التَثذوُِّل يف هذاا املقذام عرفتذه العربيذة      (28)التاء املفتوية وفاء البنية املفتوية

والساميات أيًضا. يف أن املقطع القاري املفتو ، وهو التاء )ّت(، وبذل مقطذع منبذور،    
عنذه إىل مذا بعذده، فيجذري يافذه أو       وهو الثاني )َزّي( يكون ضعيًفا، النتقذال النذرب  

تطويله، وعليه يافت الفتثة م  مقطذع التذاء، فتجذاور سذاك  ثذ  متثذرك، فجذاز        
سذبقت اإلشذارل إىل أن   و، (29)اإلدغام أو امل اثلة بينه ا، ثذ  اجتلبذت ه ذزل الوصذل    

 الفاثى مل تتسع هلاه التثوالت إّلا نادًرا. واطَّردت يف لغة احليال اليومية ييظ واعدل
النرب أنحب فاعلية منها يف اللغة الفاثى، وهنا الكذالم عذ  التثذوالت الاذرفية يف     

 أبنية املطاوعة.

بناء كثري االستع ال يف القذرآن الكذري  علذى صذورته القياسذية،       :بناء تَفعَّل -أ 
صرفيًّا، وود ويطرد مبعنى اجملرد والتكلف والتكثري. ولك  املقام هنا ع  حتوالت البنية 
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 :دودل يف الفعل املاضي وههرت يف اآلتيكانت حم

، 18فذاطر:   چی  ی  ی  ی  جئچ  :وولذه تعذاىل   :َتَفعَّل ذذذذذذذ اْتَفعَّل - 1

البقذرل:   چڳ  ڳ  ڱ  چ  :( بناء اْتَفَعذل، ووولذه  اّزّكىورأ اب  مسعود وطلثة )
 .(30) (اطَّوَّع، ورأ اب  مسعود )158

ورأ  ،25الفتح:  چڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  چ  :ووله تعاىل :َتَفعَّل ذذذذذذذ تفاعل - 2
 .(31)( بناء َتفاَعلتزايلواأبو ييول واب  عبلة واب  مقس  )

وهو حتول ارتدادي م  الفرع إىل األصل، ومنه جاءت وراءل  .اْتَفعَّل ذذذذذذذ َتَفعَّل  -3

وذذرأ األع ذذش  ،24يذذونس:  چې  ې  ې  ې      ىىچ  :وولذذه تعذذاىل

 چڤ  ڦ  ڦ  چ  :، ومنذه وولذه تعذاىل   َتَفعَّذل بناء  نت(َتَزيَّوعبد اهلل ب  مسعود )

( بناء تفعل، وورأ احلسذ  ومالذ  بذ  دينذار يف     َتَطّير، ورأ أبو ع رو )47الن ل: 
 .(32) (َأْزي  وأْطرياملوضعني على أفعل )

بناء لل طاوعذة مذع إرادل املحذاركة وملعنذى التكلذف ومبعنذى        :بناء َتفاَعَل –ب 
 :كثريل يف القرآن الكري ، فأما التثوالت الارفية فهي اجملرد، وصوره القياسية

 وذرأ جماهذد   ،70البقذرل:   چپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  :وولذه تعذاىل   :َتَفّعلذذذذذذذ َتفاعل  -1
 .(33)َتَفّعل، بناء َتَحّبه

وذرأ  ، 48القاذص:   چۓ  ۓ  ڭ  چ  :ووله تعذاىل  :اْتفاَعلذذذذذذذ َتفاَعل  -2

ڳ  چ  :القذراءل يف وولذه تعذاىل    :فاَعل، وكال ( بناء اْتاهَّاهرااألع ش وطلثة )

، ١١٨البقذذرل: چ  ېئ  ېئچ  :ووولذذه تعذذاىل، 4التثذذري :  چڳ  ڱ   
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ورئت اشَّابهت عنده ا وعند يعقوب، والتثول إىل وزن اتفاَعذل ُيعذد حتذواًل إىل    
البنية الفرعية، النامجة ع  ياف يركة تاء املطاوعة بسبب انتقال النذرب عنهذا إىل   

لاي يليها فيقع إدغام للساك  يف املتثرك ث  جتتلب ه زل الوصذل بذأول   املقطع ا
 .(34)الايغة

ڃ  ڃ  چ :ارتذداد عذ  الفذرع إىل األصذل، ومنذه وولذه تعذاىل        :اْتفاعل ذذذذذذذ َتفاَعل -3

، وذرأ ُأَبذيٌّ   38األعذراف:   چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  :، وووله66: الن ل چڃ

ڇ   ڇ  چ ومثلذه يف وولذه    ،تفاعذل ( علذى  تذدارك وأبو ع رو واب  مسذعود ) 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  :، ووولذذهتثذذاولت وذذرأ األع ذذش  ،٣٨التوبذذة:   چڍ

 .(35)تدارأمتورأ أبو ييول ، 72البقرل:  چڍ

بناء لل طاوعة، كثري الورود يف القرآن الكري ، وأكثره يف معنى اجملرد  :بناء اْفَتَعل -جذ
 :ة السابقة، ومنهامنه، والتثوالت فيه ضعيفة، كغريه م  أبنية املطاوع

، وذرأ  77الكهذف:   چڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  :ووله تعاىل :اْفتعل ذذذذذذذ َفَعل -1
( بنذاء  َتِ ذا ( وويل م  اجملرد )لَتِ ْاَتالباريان واب  كثري خمففة م  اجملرد أَخا )

 ، وليس بحيء فال تكون التاء أصذاًل، وإمنذا ُأبذدلت التذاء بذاهل زل، تبعذاً      (36)َفِعل
اعل األصوات املتجاورل مع تاء االفتعال، وال  تتَِّضُح يف فقرل حتوالت لقاعدل تف

  .الايغ املعج ية، م  بناء افتعل

بالتثول م  بناء املطاوعة إىل بناء الِعلَّة والسذببية ومنذه وولذه     :اْفتعل ذذذذذذذ َأْفَعل -2

ه ، ووول(37) (أْتَبعأبو ع رو علي )ورأ  ،21الطور:  چڎ  ڈ  ڈ  چ  :تعاىل
 .(38)(َأْطلع) ( ورأ األع ش وحييى ب  يع ر على18)الكهف  ﴾ َلو اطََّلْعَت َعَلْيِه  ﴿
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 :* حتوالت يف رس  فاء املطاوعة

سبق يف مبثظ أبنية املطاوعة أنَّ أبنية اْتَفعَّل، اْتفاعل، اْفَتَعل، تعد صورًا اشتقاوية 
ة، وذد غذدا مذ  كثذرل االسذتع ال      فرعية ع  َتَفعَّل، َتفاَعل، اْتَفَعل، وأن اْفَتَعل، خاص

الاورل األساسذية والنظاميذة القياسذية يف الفاذثى، ويف هذاا البنذاء، يف القذرآن أو        
خارجه هناك محكلة خطية يف رس  تاء املطاوعة، تنعكس ضرورل، على نطقها، فهذي  

، على يني ترس  برمز التاء األصلية اخلالاة )صوتًا أسذنانيًا لثويًّذا، مروًَّقذا، مه وًسذا    
انفجارًيا، مستقاًل، وهو الرمز املوضوع هلا يف األجبدية العربية، مثله يف عحرات األمثلة 

(، 8األنبيذذذاء اْرَتَضذذذى،( )21اجلاثيذذذة اْجَتَرُيذذذوا،(، )27/  57،احلديذذذد اْبَتَدُعوَها)
، اْهَتذذَدى(، )5، احلذذجاْهَتذذزَّْت(، )185، األعذذرافاْوَتذذَرَب(، )158،املائذذدلاْعَتَ َر)

(، 132،البقرلاْصذَطَفى ، َفإنها،أي )التَّاء( ُترس  برمز الطاء، وبرمز الذدال ) (30النج 
( 18،االنحقاقاتََّسَق(، أو ُتابح تاء محددل )45يوسف ادََّكر،(، )55،الاافاتاطََّلَع)

(، ويظهر ذلذ  إذا مذا جتذاورت )التذاء( مذع      116البقرل اتََّ َا،(، )189، البقرل)اّتَقى
أصوات أسنانية لثوية، وم  ث  ايتاج الاذرفيون إىل شذر    أصوات اإلطباق، أو مع 

، الذ  ُيعذاد شذريها أو توصذيفها يف     (39) ذل ، فكانذت واعذدل )اإلبذدال فاإلدغذام(    
اللغويات احلديثة، على أساس كونها هاهرل صوتية، ال خطية إمالئية، ييظ التثذول  

طلبذًا لالنسذجام   ههنا جيري لتفاعل اأَلصوات املتجاورل، بعضها مع بعضذها اآلخذر،   
اّطلذع،  الاوتي، والت فيف العضوي على اللسان ض   وواعذد امل اثلذة الكليذة يف )   

، مثلها وُأدغ تا معًا، ومل ترس  على اْصَطَفى(( أو اجلزئية يف )اّدكر، اتَّسق، اتََّقى، اتََّ ا
ما يقتضيه عل  األصوات الذوهيفي مذ  رسذ  الاذوت علذى األصذل دون الفذرع،        

كييب للبنية وراء هذاا التثذول، ثذ  صذار عرفذًا كتابًيذا ياذعب اخلذروج         فالسياق الرت
( فوفًقا للقياس يقتضي أن تكون الايغة يف )اصذطفى(  اصطفىعليه،وشر  ذل  يف )
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)اصتفى(، فَأثََّرت الااد املطبقة يف التذاء املروقذة، فتثولذت التذاء إىل صذوت جمذانس       
، (40)   وواعذد امل اثلذة اجلزئيذة   للااد، وهو الطاء، بوصفه الذنظري املطبذق للتذاء ضذ    

 وياليظ أن رس  املاثف الحريف باخلب العث اني، ومبراعال الاور النطقية الفرعية
 هاه، هو الاي ما يزال مراعيًا للسياق العار  وليس َوْفَق صورل األصل.

 :َفُعلوحتوالت حمدودل يف َفِعل 

احلركذة، بذني فذاء البنيذة      بناء لل جرد القائ  على جمرد امل الفذة يف  :* بناء َفِعل
وعينها، ويطَّرد يف العربية الفاثى للتعبري ع  األعرا  املتغريل، وعليه فهو يكثر يف 
األفعال الالزمة، ويقل يف املتعدية، والتثوالت فيه غدت يف اللهجات احلديثذة جتذري   

( ِفِعذل على )على امل اثلة بني فاء البنية مع عينها، بني الاائتني، الفتثة والكسرل، إمَّا 
 :أما يف القراءات القرآنية فهي حمدودل، ومنها .و( عند البدَفَعلعند احلضر، وإمَّا على)

( َبَرَق، ورأ املدنيان وأبان )7القيامة:  چھ  ھ  ے    چ  :ووله تعاىل :َفِعل ذذذذذذذ َفَعل -1
َرِدف ، )(217، البقرل َيبب وَيَبب(، )278، البقرل َبقي وَبَقى) :على َفَعل، ومنه

(، 22األعذراف  ،َطِفذق وَطَفذق  (، )71هذود  ،َضذِث  وَضذَث   (، )75الن ل، وَرَدف
 .(41) (88،طه َنِسي وَنَسى) (،5، األنفالَوِجل َوَجل)

، ورأ السل ي بالض  95: هود چەئ             ەئ  وئ  چ  :ووله تعاىل :َفِعل ذذذذذذذ َفُعل -2
 .(42)َفُعل( على َبُعد)

، ورأ جماهد ووتذادل  98: طه چىب  يب   جت  حت  چ  :ووله تعاىل :لَفعَّذذذذذذذ َفِعل  -3
 (.78طه ،َغِحي وَغحَّى(، 12،احلجراتكِره وَكّره) :، ومنه(43)( محددلَوسَّع)
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، وذرأ ابذ    14البقذرل:   چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  چ  وولذه تعذاىل:   :َفِعل ذذذذذذذ فاَعذل  -4
 .(44)( بناء فاَعلالَوْواالس يفع )

ُوذِرَئ   ،70: هذود  چ  ەئ  وئ  وئ  ۇئچ  ووله تعذاىل:  :ْفَعلَأ ذذذذذذذَفِعل  -5
 .(45)على أفعل، وويل ذل  لغة  ي  وأسد َأْنَكَرُه 

( ُت ذالف  َفِعذل بناء وليل العدد يف العربية، وتكونيه الاريف مثل بناء ) :بناء َفُعل
الافات فيه يركُة الفاء العنَي، وَيِرُد للتعبري ع  السجايا والطبائع وما يف يك ها م  

ل، ومنها يف وذراءات  الثابتة، فهو ال يكون إال يف ِفْعل  الزم، وعليه فالتثوالت فيه نادر
 .الفعل املاضي

وذرأ   ،146: آل ع ذران چ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ  :وولذه تعذاىل   :َفُعل ذذذذذذذ َفَعل -1
 .(46) الكسائي بالفتح )َضَعفوا( بناء َفَعل(

 ،96طذذه:  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  :وولذذه تعذذاىل :َفُعذذل ذذذذذذذذذ َفِعذذل  -2
، ووولذه  (47) ورأ األع ش وأبو الس ال وعيسى بالكسر )َبِار( بناء َفِعل[، 28]القاص: 

ورأ عيسى ب  ع ر واألعرج بالكسر )َبِعد( بناء  ،42التوبة: چ ڤ   ڤ  ڤچ  :تعاىل
 ، وويل لغة لت ي .(48)َفِعل

 :التحوالت الصوتية

ت صوتية، بال انعكاسات داللية معج يذة،  حيدث يف اللغات بعامة، وووع حتوال
وتكون عادل ال شعورية، ك ا يف سائر العادات االجت اعية، ال  تقع دون استئاان م  
أيد، والعلة يف هاا املقام نفسية بالدرجة األوىل، استثساًنا، أو ذواوة، أو أسذلوًبا، أو  

يف أو االوتاذاد  ضرورل، وود ياثب أو ال ياثب ذل  ِعَلل  عضوية بدنية؛ للت ف
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يف اجلهد، والتثوالت يف هاا املقام متعددل. ويه  الدراسة منها ما خيتص بأبنية الفعل 
املاضي املب  لل علوم ياًرا، يف ضوء الوارد م  ذل ، يف وذراءات القذرآن الكذري .    
وعلى التعيني ما يتعلق بالتثوالت الداخلية يف بنية الفعل نفسها، ييظ يبقذى الذوزن   

هو نفسه، والك  املقطعي هو نفسه، واملتغري إمنذا يكذون يف الذوزن الاذوتي،     الاريف 
لل فردل عينها موضع املعاجلة، وياليظ، غالًبا، أن التثوالت الاوتية يف هاا املقذام،  

التثذول، والتبذادل والت اثذل واحلذاف      :إمنا جتري يف ضوء وواعد صوتية كربى مثذل 
 والزيادل.

 :التثول بني احلركات - 1

ع بني احلركات يف الايغة الارفية الوايدل، ك ا يقع بني األصوات الاثا  يق
يدوُث تقارٍب؛ ألجل الت اثذل والتجذانس، أو تباعذٍد ألجذل امل الفذة والت ذايز، أو       
تسكني. ويف كل ذل  تكون بقاد السالسة يف النطق والوضذو  يف التبليذغ، وتظهذر    

منها بكثري يف صيغ املاضي املزيد. وهذي   هاه املسألة يف صيغ الفعل املاضي اجملرد أكثر
تسكني عني البنية، كسر فائها، ابدال صائت اللني باائت  :تأخا مظاهر نربزها باآلتي

مدٍّ، مّد الاذائت القاذري، تقاذري صذائت اللذني، ختفيذف الاذامت باذائت،تفريع         
 الاائت.

 :تسكني عني البنية )ياف احلركة( -أ 

ة تتسع هلا العربيذة، يف معظذ  أبنيتهذا الاذرفية     التسكني والتثري  واعدل حتويلي
 )أمساء، صفات، ماادر، أفعال، ويتى الايغ اجلامدل م  الض ائر والظروف(. 
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 :املوووفة على املاضي اجملرد، باآلتي يظهر يف األبنية الثالثةو

وذرأ أبذو السذ ال    ، 69النسذاء:   چڈ   ژ  ژچ  :ووله تعاىل :بناء َفُعل -1
 .(49)( لغة يف بعض بذ  وذيس  ُيْس ني، لغة يف  ي . وُورئ )( بسكون العَيْسَ )

وذذرأ زيذذد بذذ   ،25التوبذذة:  چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ  :ووولذه 

 چپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀچ  :ووولذه  ،(50)( بسذكون العذني  َرْيَبذتْ علي )

 .(51)العني( بسكون َكْبرتورأ األع ش )، 5الكهف: 

ورأ أبو الس ال  ،83النساء: چ ڱ  ڱ  ںچ  :ووله تعاىل :بناء َفِعل - 2

چ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئچ  :، وووله(52)لغة  ي بسكون العني،  َلَعْلَ ُه()

ەئ             چ  :، وووله(53)( بسكون العنيَوْسعورأ عكرمة وأبو الس ال ) ،255البقرل: 

 .(54) (َبْعَدْتورئ )، 95: هود چەئ  وئ  

 ال وذرأ أبذو السذ    ،65النسذاء:   چۉ  ۉ  ېچ  :وولذه تعذاىل   :بناء َفَعذل  -3

 چڦ  ڦ   ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄچ  :ووولذه  ،(55) ذي  ( بسكون العني، لغذة  َشْجر)

، اكأنذه فذرَّ مذ     (56)بسذكون العذني   َنْق ذوا( ورأ أبو الس ال وعكرمة ) ،8الربوج: 
 يف يذني  ،(57)توالي احلركات وليس بقوي؛ خلفة الفتثة خبالف الض ة والكسرلا 

أخف احلركات إال أن السذكون  جوز ذل  الس ني احلليب ألن الفتثة وإن كانت 
 .(58)أخف منها

 ومما ورد م  ذل  وول الحاعر:

 فإن أْهُجُه َيضَجْر ك ا َضْجَر بازل         ِم  األْدِم َدْبَرْت َصفثتاُه وغارُبْه
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ا أراد )َضِجَر( وَدِبَرْت إال أنه أسك  لثقل الكسرل علذى يذد وذوهل  يف َكِتذف:     
 .(59) َكْتف ا

 :(60)لفتثة وول األخطلومما ورد م  ختفيف ا
 وَما ُكلُّ ُمْبَتاع  َوَلذْو َسذْلَف َصذْفُقهُ   

 
 ِبَراِجذذذِع َمذذذا َوذذذْد َفاَتذذذُه ِبذذذَرَدادِ   

ولست معه يف ذل  ييظ إنه ود ورد  .ورجع اب  يعيش ذل  لباب الضرورل 
 .روده فيها خيرجه م  ييز الضرورلوويف وراءل ورآنية، 

املفتو  هو الت فيف، وإن مل ومه ا يك  م  شيء فإن الغر  م  تسكني 
يك  يف ثقل املض وم واملكسور، إال أنه سك  فراًرا م  توالي احلركات طلًبا لل فة، 

يادي إىل السرعة يف  -هنا  –ال سي ا أن السكون أخف منه، إىل جانب أن التسكني 
 .األداء

وود  .(61)بسكون العني( َعْبدورأ احلس  )، 60: املائدل  چڎ  ڈچ  :وووله
ب املربد إىل التفريق بني ما كان مض وم العني ومكسورها وبني ما كان مفتوًيا ذه

ييظ وال:ا اعل  أنه جيوز إسكان احلرفني املض وم واملكسور يف املوضعني اللاي  
يف مثل يددته ا؛ استثقاال للكسرل والض ة... وال جيوز يف مثل َذَهَب أن ُتسك ، وال 

 .(62)ًلا؛ خلفة الفتثة، وثقل الكسرل والض ةاَجَ ل ال يسك  ذل  امًسا وال فع

ويطرد إسناد التسكني، لدى عل اء الارف القدماء، إىل هلجات شروي اجلزيرل 
م   ي  وأسد وويس وبكر ب  وائل، على يذني ُيسذند التثريذ  إىل هلجذات غربذي      
اجلزيرل يف احلجاز، والعلة عنده  هذي التسذهيل. وهذي الشذ  ِعلَّذٌة نفسذية معتذربل        

 .(63)«كراهة أن يرتفذع اللسذان عذ  يركذات مت الفذة      » ائبة، ويف عبارل سيبويه وص
وكثرًيا ما ترد عنده  عبارل كراهة توالي األمثال، فيجري الت لص م  تل  الكراهذة  
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بقواعد لغوية مثل )التسكني( ههنا، ويف غري هاا املقام جيري التسهيل بقواعد أخذرى  
 .(64)مثل القلب أو الفال أو التكرار

  :كسر فاء البنية )امل اثلة( -ب 

التثول يف هاا املقذام جيذري غالًبذا بذني الاذائتني العلذويني، ناذف الضذيقني؛         
الكسرل األمامية، والض ة اخللفية. والقياس العام ههنا، أن أصوات مقدم الف  تأخذا  
عادل صائت الض ، وميك  يف ضوء الت اثل بني خمارج األصوات، وخمارج الاوائت، 

ُيسذند  وع حتول م  الضَّ  إىل الكسر، كنوع  مذ  امل اثلذة العكسذية أو امل الفذة.     أن يق
 الض  إىل احلجاز، والكسر إىل جند.

ومعلوم َأنَّ الضَّ َّ أووى احلركات وحباجة إىل األنال والت هُِّل، فحاع اسذتع اله يف  
 .(65)احلضر، وحتول البدو عنه إىل الكسر، ك ظهر سهولة، وخطف كالم  بال  هل

و ثيل هاه املسألة يف وراءات الفعل املاضذي حمذدودل، وإمنذا تاليذظ يف الفعذل      
 :املضعف أو األجوف، وعليه

آل ع ذذذران:  چجب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت    خت  مت  چ  :* وولذذه تعذذذاىل 
بني الكسرل وصذوت   بامل الفة (66)الفاء( بكسر ِمّت ورأ نافع ومحزل والكسائي ) ،157
 املي .

( ِدمت)ورئ يف الحواذ  ،75ع ران: آل چ ھ         ے  ے  ۓ  ۓچ  :* ووله تعاىل
والاذامت   كال  التثول فيه خمالفة بني الاذائت الكسذرل،   (67)بكسر الفاء، لغة  ي 

 م  أصوات مقدم الف .
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وكال  ورد التثول بني احلركات يف مقام احلركة املركزية املتسعة وهي الفتثة، 
  :منها إىل الكسر، وعليه

 چۀ      ہ  چ  :ووولذه  ،97: طذه چ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئچ  :ووله تعاىل* 

 چڍ  ڌ  ڌ   ڎچ  :، ووولذه (68)( بكسر الظاءِهلتورأ اجلثدري ) ،65الواوعة: 

تظهر واعدل  ، ويف كلتا احلالني(69)( بكسر الفاءِخِطفورأ اب  عباس )، 10الاافات: 
 عني.امل اثلة مع عني البنية، بكسر الفاء، جتانًسا مع كسر ال

 :إبدال صائت اللني باائت َمدٍّ -جذ 

ُيَعدُّ سيبويه أول م  اسذتع ل ماذطلح )اللذني( لذدى كالمذه عذ  يذروف            
الياء. ألن خمرجه ا يتسع هلواء الاوت أشد و)ومنها اللينة وهي الواو  :العربية، فقال

 . وهذي اآلن تسذ ى باألصذوات )املزدوجذة، وباإلنزالويذة،     (70) م  اتسذاع غريه ذا(  
بأنااف يركات، أو أنااف صذوامت. وخياذها املاذطلح حبالذة نطقهذا املركذب،       و

عندما َيْعُقُبها أويسبقها صائت واري، وإال فهي صوائت )َمدِّيٌَّة(، مثل )األلف(،ال  ال 
 تكون اال مديًة.

وياالت التثويل يف صوتي اللني )الواو والياء( عريضة، ووسذيعة )إبذداال، أو   
 ،(71)إدغامًا( والدراسات الارفية يف هاا املقام وافيذة وذدمًيا ويذديًثا   ياًفا،أو ولبًا، أو 

وخباصة يف مبثثي اإلعالل واإلدغام. والدراسات املاثلة متعلقة بالتََّثوُّل الاوتي، يف 
صوت اللني، الوارد يف وذراءات الفعذل املاضذي، يف صذيغته املطلقذة، خذارج ع ليذة        

ڎ  ڈ چ  :ت القذراءل يف وولذة تعذاىل   اإلسناد أو الرتكيذب النثذوي، وعليذه ورد   

وهذو مذا    (72)( بكسر الواوَغِوينا، ورأ عاص  وبعض الحاميني )63القاص:  چ ڈ
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يع  انك اًشا يف َك ِّ املزدوج الاوتي )وي( إىل يركة َمدِّيَّة مفردل بالياء املديذة؛ طلبذًا   

، وذرأ  15: قچ ۈئ  ۈئ  ېئچ  :للتجانس والتََّثوُّل بني الواو والياء. ووولة تعاىل
أدغ  الياء يف الياء؛ لتاري  ،(73)( بياٍء وايدل محددل مكسورل )َأَفعيِّناشيبة، واب  عبلة 

چ ک  گ  گ  گ  گچ ياًء مدِّيَّة بدال م  ياءي  ليَِّنَتذْي . ومثلذه يف وذراءل يفذص     

 .(74). وُيِكِي َأنَّ ذل  لغة بكر ب  وائل 42األنفال: 

(، اسذتثاذ رأ ع ر ب  اخلطذاب ) و، 19: اجملادلة چېئ  ىئ  ىئچ  :وولهو
 .(75)واسذتثوذ: شذاذٌّ يف القيذاس فاذيح  يف االسذتع الا      000أخرجه علذى األصذل   ا

 .(76)استثوذ، وذكر أن استثاذ لغة يف: وذهب األزهري إىل أن الاورتني مست دمتان

وجهة الس اع جيعله يندرج يف التَثوُِّل الاوتي ههنا، م  حتول احلركة املزدوجة  
 .َمدِّيَّة، كنوع م  التقابل غري الوهيفي بني احلركات، م  أجل التسهيل واخلفة)َو( إىل 

( بكسذر  َعِسذيُت ْ وذرأ نذافع )  ، 22: حم ذد  چڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  :ووولة تعذاىل 
 .ل الياء اللينة إىل َمدِّيٍَّةييظ تتثو (77)السني 

يَّذٍة،  ( ِبذَأِلٍف َمدِّ َبَقذى ، وذرئ ) 278البقرل:  چھ  ھ  ھ  ھ  ےچ  ووولة تعاىل:
. وللظاهرل ُشُيوع  يف هلجات عربيذة  (78)وتنسب هاه اخلاصية إىل طّيئ لغة فاشية فيه  

كثريل إىل اليوم، بل هي الس ة الغالبة يف األفعال اجملذردل املعتلذة اآلخذر. فث ذة كراهذة      
)َو،َي( ييظ توجد خمالفة بني الواو ويركاتهذا، وكذاا اليذاء     للنطق باملزدوج الاوتي

إىل امل اثلة بني ناف الاائت الواو مع يركة الض ،أي إىل َض ٍَّة َمدِّيٍَّة.  فياري النطق
 مثله يف النطق اليوم )ال ووا( وكاا مع الياء.
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 مد الاائت القاري )إشباع صوتي(  -د 

ُيْسَتَثبُّ َمدُّ الاائت يف تالول القرآن اجمليد،ويف احلديظ أن رجاًل ورأ )الفقذراء(  

 مرسلة علذى القاذر دون املذدِّ.   ، 60التوبة:  چڻ   ڻ ڻ چ  :يف وولة تعاىل
 :ها؟ فقالَأْوَرَأَك كيف :الرجل فقال، ملسو هيلع هللا ىلصفقال اب  مسعود: ما هكاا أورأنيها رسول اهلل 

 . وعضويًا َفَ دُّ الاائت خاصيٌة بالتزمني يف الكذّ  الاذوتي، وامُلَقذدَّرُ   (79)هكاا ومدها
 يركة أصابع اليد. عند عل اء التجويد م  أربع  إىل ست يركات م 

واملد أيياًنا، يكون مظهرًا صوتيًّا بال حمتوى داللي، ك ا يف مد أصوات اللني وبل 
أييانًا يكون عذاماًل يف املبذاني واملعذاني معذًا، فيثيذل      ويف تالول القرآن اجمليد،  اهل زل،

 :َعذل البنية الارفية م  جمرد إىل مزيد، ك ا يف ما مضى م  حتذوالت األبنيذة سذابقًا )فَ   
فاَعَل...( وكال  يكون للتََّثوُِّل الاوتي على مسذتوى الاذيغ املفذردل نفسذها، دون     

يظهذر يف جمذرد الاذيغ ومزيذدها، وعليذه      ووهاا النوع هو املقاود هنا،  مبناها العام.
 كانت القراءات اآلتية. 

 (80) (آَمْرنا) ُوِرَئ ،16اإلسراء:  چۈئ  ۈئ  چ  :ووله :صيغ اجملرد. 

 .(81) (َما َرْت، ُوِرَئ )189: األعرافچ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڇ  چ  :وووله

ی  چ  :. وووله(82)( َداَرْسَتُوِرَئ )، 105األنعام:  چڎ  ڎ  چ  :وووله 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  :. ووولذذه(83) (آتذذوه. ُوذذِرَئ )87الن ذذل:  چی    ی  

اإلسراء:   چۆ  ۆ ۇ  چ  :. وووله(84)( آتيناُوِرَئ )، 47: األنبياء چڃ  چ  چ
 .(85) (َناَءورأ اب  عامر )، 83
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  ُوذذذِرَئ  ،١٠٧آل ع ذذذران:  چائ  ائ  ەئ      ەئ  چ  :وولذذذه :صذذذيغ املزيذذذد

ُوِرَئذذْت ، ١٠٦آل ع ذذران:  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  :ووولذذه .(86)(ابياَضذذت)

. وذذرأ ٢٤يذذونس:  چې  ې  ې  ې   ىىچ  :. ووولذذه(87)( اْسذذوادَّْت)
يدل صذوتية وايذدل وذد طذرأ     . ويف اجل يع ال تظهر سوى و(88) (اْزَيانَّْتالنهدي )

عليها َتَثوُّل  يف َك َِّها الاوتي، يف املقطع املحبع، فُيْسَ ُع منبورًا، وواضذثًا َسذْ ِعيًّا   
 أكثر م  سواه.

 :تقاري صائت اللني )نرب املقطع( -هذ 

م  خاائص اللغة العربية َتَجنُُّب استع ال صوِت َمدٍّ بعده صامت  صذثيح ، يف  
( وذل  كراهذة اجت ذاع   َضاّلني، َدابَّةالووف، أو وبل املضعف ) مقطع وايد، إال عند

ال صذامت   . وال جمذال للسذاِكَنْيِ  هنذا، فاذوُت امَلذدِّ صذائت  )يركذة(       (89)  الساكنني
صثيح، وإمنا هي كراهية نسِق ِل قطع  صوتيٍّ يعيذق سالسذة النطذق يف درج الكذالم،     

    ص(. وجتري العربية يف الّتَ لُِّص منوذج )ص  وُيْعَرُف يديثًا باملقطع )املديد( م 
، وعليه وردت القذراءات  (90)منه بتقاري املدِّ الزائد فيه، ع  طريق النرب باهل زل غالبًا 

  :يف الفعل املاضي.يف اآليات

( وذذرأ ابذذ  عبذذاس واحلسذذ  16/10يذذونس:  چ ڌ  ڌ  ڎچ وولذذه تعذذاىل: 
 .(91)( بتقاري املقطع َأْدَرْأُتُك )

 .(92)لل قطع ( م  غري َمدٍّ وبتقاريَرَبَأْتورأ أبو جعفر ) ،5: احلج چوئ  وئچ  :وووله

 .(93)( م  غري َمدٍّ َجَئْتَ . ورئ )59الزمر:  چٹ  ڤ  ڤ  چ  :وووله
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ُوذذِرَئ فيهذذا بذذالنرب   .٢٤يذذونس:  چې  ې  ې  ې   ىىچ  :ووولذذه
 . (94)( وأصله َتَزاَيَنْت اْزَيَأنَّْت)

 ع املديد إىل األعراب يف جند؛ م   ي  وعكل،وودمًيا ينسب النرب والتقاري لل قط
أكذل احلذأر،    :ما َأْذَهذَب َأْسذَناَن ؟ والذت    :وه  يقرأون )ضألني(. وويل المرأل منه 

 .(95)وشرب الَقأِر، يف )احَلرِّ والَقرِّ(، وهو سلوك نفسي يف الت لص م  املقطع املديد

 :ختفيف الاامت )اهل زل( باائت -و 

 يد، مروق، مه وس، ثقيل يف النطق. وعليه فقد شهد،اهل زل صوت ينجري شد
حتوالت متنوعة، تارخيية تعاوبية، وتزامنيذة وصذفية، إْن يف الرسذ ، وإن يف     يزال، وما

ويف اللذهجات   .قة على أصل الوضذع، وتسذتع ل خمففذة   اللفظ، فاهل زُل تستع ل حمق
. وأما يديًثا فهذي  (96)القدمية شاع التثقيق يف لسان  ي ، والت فيف يف لسان احلجاز 

 تض ثل م  اللهجات العربية، وُتَ فَُّف باحلاف أو التََّثوُّل إىل واو  أو ياٍء. 

ويف جمال القراءات يف الفعل املاضي فالتثوالت فيها جاءت باحلاف، واإلبدال  
 واإلشباع.

ورأ الزهذري   ،7: السجدل چھ      ھ  ھ     ھ  ے  چ  ووله تعاىل: * م  احلاف
وفعليًا باحلاف وزيادل َك ِّ الفتثة القاريل وبلها  باحلاف والتعويض بألف املّد، ،(بدا)

وذرأ ابذ  عبذاس     ،1: املعذارج  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ            چ  . وووله تعذاىل (97)فاارت ألفًا
 .(98)بالتثول نفسه (سال)

ورأ ابذ   ، 80: يوسف چٺ  ٺ  ٺ  چ ووله تعاىل  :* وم  القلب املكاني
 .(99) )اْسَتاَيُسوا( م  َأِيَس مقلوب َيِئَس. وورئ بإبدال اهل ز ياء (ُسوا)اْستأَيكثري 
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وال خفاء أنَّ القلب حيافظ على البنية م  جهة الحكل، وأنه ُيْدِخُل عليها جتاُنًسا 
 يف األصوات للتسهيل يف لفظها.

وود ورد يف األفعال اجملردل امله وزل، فوردت بالقاذر وباملذّد،    :* وم  اإلشباع
فايت لت أن تكون م  حتوالت اإلبذدال الاذريف مذ  اجملذرد إىل املزيذد، وأيضذًا مذ         
التََّثوُِّل الاوتي يف الايغة اجملردل نفسها. وهو امُلَرجَُّح؛ نظرًا الختفاء املل ح الذداللي  

وذذرأ األعذذرج  ، 21الطذذور:  چڑ  ک  چ  وعليذذه وولذذه تعذذاىل:   بذذني القذذراءتني، 

ەئ  چ  :. وووله(101) (آَمْرناُوِرَئ )، 16: اإلسراء چ  ۈئ  ۈئچ  :. وووله(100)(آلتناه )

 ﴾أتذوه ﴿ . ومثلذه (102)( آتوهذا وذرأ أبذو جعفذر )   ، 14: األيزاب چوئ  وئ     ۇئ  
[ وصوتيًا يتضذح اإلشذباع ههنذا، مذ  ُوُجذوِد مقطذع واذري        87( ]الن ل آتوهُوِرَئْت )

يتقوى باملّد؛ غري منبور، وبل مقطع طويل منبور بعده، فيضعف وحياف، أو  مفتو  )َأ(
 .(103)بعده، فيكون االشباع أو امَلدَّ ليتجانس مع ما

 تفريع ألف املّد )اإلمالة(: -ز  
مثل ا يقع بذني األصذوات الاذثا  مذ  تقذارب أو تباعذد، كذااك الحذأن مذع          

ألجل اخلفة وطلب االنسذجام، دون   وخباصة املدِّيَّة؛ األصوات الاوائت )احلركات(.
. وذلذ  في ذا يعذرف عنذد     (104)العربيُة وكذلُّ اللغذاِت السذامية    واٍد، وَتْعِرُف املسألَة

 والتف ي ، والنذرب( وكلُّهذا مظذاهر وهذواهر     واإلمشام، الارفيني العرب بذذ)اإلمالة،
فوق تركيبية وغري مقطعية، وم  ايسنات الاوتية ال  تتسع هلا بيئذة لغويذة، وتعذدل    

ة واملقطعيذة املت ثلذة يف الاذوامت    عنها أخرى. وهي خبالف املظاهر والظواهر الرتكيب
)احلروف الاثا ( والاوائت )احلركات(. ال  هلا وهيفة دالليذة  ييزيَّذٌة يف املبذاني    

. ومقاد هاا البثظ ما َيُ ذصُّ اإلمالذة يف ألذف املذد. فهذي      (105)واملعاني على سواء
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مذ    يقذع  هاهرل حتويلية متسعٌة يف وراءات الفعل املاضي. واألسذاس يف تكوينهذا مذا   
تقريب بني األلذف املدِّيَّذة يف وضذعها النظذامي، كاذائت )يركذة( َمْرَكِزيَّذٍة وسذيطة         
متسعة،مع انفراج يف الحفتني واتسذاع مطلذق يف جتويذف احللذق، واسذتواء للسذان يف       
اجملرى الف وي، فيجري تضييق يف االتساع، واستعالء مبقدمة اللسان يف اجتاه الكسرل؛ 

أمامية ناف متسعة مع بقاء االنفذراج يف الحذفتني، وهذو    لتتثول إىل صائت )يركة( 
الوضع الاي شاع وصفه مباطلح )اإلمالة(يتى إذا جرى التضييق واستعالء اللسذان  

يعذذرف  يف مذذاخرل الفذذ ، باجتذذاه الضذذ ة َتَثذذوََّل املذذّد، وخباصذذة اليذذائي إىل مذذا       
 ،﴾ِسذيءَ ﴿[ 44ود]ه ﴾ِغيَض﴿ :. كقراءل املب  لل جهول يف ووله تعاىل(106)بذ)االمشام(

[، فهذاه  73، 71]الزمذر  ﴾ِسذيقَ ﴿ [69]الزمر ﴾ِجيَء﴿ [54]سبأ ﴾ِييَل﴿ [33العنكبوت
 .(107)ورئت ياإلمشام م  طريق احلس  وورش واألع ش والكسائي وحييى ب  يع ر

واإلمالة عند الارفيني والقراء ودمًيا خاصية هلجيذة بقبائذل جنذد عامذة، يف  ذي       
. ومذ   (108)جازيون فذال مييلذون إال يف مواضذع وليلذة     وويس وأسد وتغلب. فأّما احل

القراء الاي  غلبت اإلمالة لديه  محزل والكسائي الكوفّيان، وكاا ورش. وجذاءت يف  
 ،﴾َطَثاَهذا ﴿ [30]النازعذات  ﴾َدَياَها﴿ [21]النور ﴾َزَكا﴿ :األفعال الواوية واليائية هكاا

 [.182]البقرل ﴾َخاَف﴿[ 2]الح س ﴾َتَلاَها﴿[ 6الح س

 ﴾رمذي ﴿ :وع وًما فليست اإلمالذة يف الذواوي بكثرتهذا يف اليذائي، ومذ  اليذائي      
 ﴾َهذَوى ﴿[ 2]الضذثى  ﴾َسَجى﴿[ 76]االنعام ﴾رأى﴿ [83]اإلسراء ﴾َنَأى﴿[ 17]األنفال
[ 71]االنعذام  ﴾اْسذَتْهَواهُ ﴿[ 29]آل ع ذران  ﴾َفَنذاَداهُ ﴿ [63]األنعذام  ﴾َأْنَجاَنا﴿[ 1]النج 

 [ 2]احلاوة ﴾َأْدَراَك﴿
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 :التثول بني الاوامت )اإلبدال الاوتي(
اإلبدال الاوتي ميك  أن يكون تركيبيًّا، يفرضه السياق اللغوي يف صيغة صرفية 
مفردل بنفسها، أو لعالوتها بغريها، وميكذ  أن يفرضذه العذرف اللغذوي اجل ذاعي، أو      

ملعنذى فهذو   العامل الفردي جراء َلْثغة أو ُيْبسة، وطاملا اإلبدال ال يادي إىل اختالف ا
غري وهيفي، وفيه ينبغي اعتبار أيد الاوتني أصًلا، واآلخر فرًعا منذه، أو تنوًعذا لذه.    
وحتفل املكتبة العربية مبانفات )القلب واإلبدال( مع عدم االختالف يف املعنى، وهذو  
ما ياح وصفه أيًضا بذ )التََّثوُّل الاوتي(، وضابب هاا النذوع مذ  التََّثذوُّل تقذارب     

 :، وعليذه يف وذراءات الفعذل املاضذي    (109)أو جتانسه ا يف امل رج والافاتالاوتني 
 إبدال التقارب الاوتي، وإبدال اإلعجام، وإبدال كل ي.

  :إبدال التقارب الاوتي -1
، م  السني املروقة إىل الااد املف  ة يف ووله تعاىل: إبدال بني أصوات الافري *

 :، ووولذذه(110)بالاذذاد َأْصذذَبَغ()[ وذذرأ حييذذى 20 ]لق ذذان: ﴾ َوَأْسذذَبَغ َعَلذذْيُكْ  ِنَعَ ذذُه ﴿

 ،(111)بالاذاد ( َصَلُقوُكْ ورأ اب  أبي عبلة )، 19: األيزاب چڻ   ڻ  ڻ  چ
وم  الواضح أن ذل  انسجام مع وجود صوت مستعل  مَف َّ   )الغني والقاف(، فهو 

جراء تفاعذل األصذوات املتجذاورل بعضذها بذبعض ، يف السذياق الذاي         حتول تركييب،
  عت فيه صيغيًّا، وذكر أن ذل  لغة ب  كلب.جت

 چھ  ھ  ےچ  :م  الراء إىل الم، يف ووله تعاىل :* إبدال بني أصوات الاالوة

 چڃ  ڃ    چ  :، والواو إىل الم، يف ووله(112)( بالالمَبَلَق. ورأ أبو الس ال )7القيامة: 

(، ويف ذل  جمانفٌة ُهَنَكَز، وروي )بالالم (113) (َلَكَزُهورأ اب  مسعود )، 15القاص: 
 لافة التكرار يف الراء، وصفة اإلزدواج الاوتي يف الواو.
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يوسذف:   چ جب  حب  خبچ  :م  الغذني إىل العذني، يف وولذه    :* إبدال احللقيات
 ، وذل  جمانفة لافات القذول الزائذدل يف الغذني علذى    (114)( بالعنيَشَعَفهاُوِرَئ ) ،30

 وليس هلا وي ة داللية. جواره، م  كونها مف  ة يادل است رارية،

 :إبدال اإلعجام -2

م  القراءات ما ياعب إدراجها ض   ع لية التثوُّل الاوتي، على الرغ  م   
كون التبادل فيها غري وهيفي، ييظ املعنى وايد، وذل  يف إوامة صذوت يذاء مقذام    

 :أزلذق(. وصذاد مقذام ضذاد )وذبض      :َياَس(، وواف، مقام فاء )أزلذف  :جي  )َجاَس
أنطى( فهاه األزواج متباعدل يف امل رج، وخمتلفذة يف   :ونون مقام عني )أعطى وبص(،

ميكذ  تفسذريه بذأثر مذ  الرسذ       والافات والتسلي  بوجود القراءل فيها مع اإلبدال، 
 :القرآني، الاي مل يك  يف أول أمره معجً ا بالنقب. وهاا ياح يف توجيه القراءات

وذذرأ ُأَبذذيٌّ وابذذ  ، 96طذذه:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    چ  :* وولذذه تعذذاىل
 َوَبْاذُت( مسعود، وابذ  الذزبري وناذر بذ  عاصذ  واحلسذ  ووتذادل وابذ  سذريي  )         

 .(115)بالااد

 .(116))َفَثاُسوا(ُورئ  ،5: اإلسراءچ  ڳ  ڱ  ڱچ  :* ووله تعاىل

ورأ ُأَبيٌّ واب  عباس وعبد اهلل ، 64الحعراء:  چڦ  ڄ  ڄ  چ  :* ووله تعاىل
 .(117)بالقاف( اَأْزَلْقَنب  احلارث )

 إبدال كل ي )وراءل باملعنى(: -3

فهاه يف احلق، م  ، 1الكوثر:  چڎ    ڎ  ڈ  چ  :القراءل يف ووله تعاىل
تداخل اللغات بني الايغ نفسها، ال بني األصوات بتل  الايغ، وهي وذراءل َمْرِويَّذة   
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عاربة مذ   ، وعند بعض املفسري  أنها لغٌة للعرب الصلى اهلل عليه وسل   ع  الرسول
والراجح أنها م  ملتقى اللغات السذامية  . (118)ولدى آخري  م  لغة الي  ُأولي وريش، 

العربية. فالايغة )أنطى( فاشية لليوم لدى البدو ببادية الحام، ومشذال اجلزيذرل    الح الية مع
 العربية، وهي الايغة األساسية يف العربية والسريانية، مع حتريف صوتي بسيب بني تاء سامية

وطاء عربية، واملقابل العربي األساسي هو )أعطى( م  الفعل املزيد، ال اجملرد )عطذى(، ومذا   
 . (119) الايغتان األساسية )أعطى( واملقرتضة )أنطى(تزال تتعايش 

ويندرج ض   اإلبذدال الكل ذي حتذوالت القذراءل اخلارجذة عذ  َيذدِّ الاذيغة         
ية خمتلفة، وُيعرف مثل هاا التثول املعج ي إىل وراءل مرادفة باملعنى، م  صيغة معج 

 يف فقه القراءات بذ)وراءل باملعنى( وعليه: 

(، َأَيْسذُت ْ وذرأ ابذ  مسذعود )   ، 6النسذاء:   چائ  ەئ  ەئ  وئ  چ  :ووله تعذاىل 
 .(120)وُيِكَي َأنَّها لغة ُسَلي  

 .(َنَكَزُه(، وُرِوَي )َلَكَزُهورأ اب  مسعود )، 15القاص:  چڃ  ڃ    چ  :ووله تعاىل    

 .(121)(َفضَّْلناُهُوِرَئ ) ،52: األعراف چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ووله تعاىل 

وذرأ احلسذ    ، 16: يذونس چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  ووله تعذاىل: 
 .(122) (وال َأْدَرْأُتك  به)

ُوذذذذِرَئ ، 154األعذذذذراف:  چہ  ھ  ھ  ھ  ھچ وولذذذذه تعذذذذاىل: 
 .(123)(َسَكَ )

 .(124) (َيَطْطنا) نس َوَرَأ أ ،2: الحر  چھ  ھ  ھ  چ  :ووله تعاىل
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 .(125)( َأْيَقَ عباس )ورَأ اب   ،28: القيامة چڄ  ڃ    ڃ     چ  :ووله تعاىل

وذذرأ ابذذ  الذذزبري  ،14الحذذ س:  چڑ   ڑ  ک  ک چ  :وولذذه تعذذاىل
 .(126)(َدْهَدَم)

 .(127)( آتاُه )ورأ احلس  ،  85: املائدل چڃ   چ  چ  چ چ  :ووله تعاىل

 .(128) (َهبَّنا)ورأ ُأَبيٌّ ، 52يس:  چ  ائ  ائ  ەئ  ەئچ  :ووله تعاىل

ورأ اب  عباس واحلسذ  وأبذو   ، 9يس:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  :ووله تعاىل
 . (129)بالعني( َأْعَحْيناُه ييول )

وذرأ عيسذى بذ  ع ذر وابذ       ، 23: سذبأ  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ  :ووله تعذاىل 
 .(130)( اْفَرْنَقُعوامسعود )

بذذ)اإلبدال الكل ذي( َأنَّ ِفَئذًة منذه وذد       ولعلَّه ياليظ يف مقام التثوالت املتعلقة
ولك  فئة أخرى وردت خمالفة لرس   ،وردت على ما حيت له رس  املاثف العث اني

 اْفَرْنَقع(. :َهبَّ()فزَّع :َأْيَقَ ( )َبَعَظ :َيبَّ( )َه َّ :ك ا يف: )َوَضَع ،املاثف خمالفة تامًَّة
يتذى صذفة    ؛ادق عليهذا مفهذوم القذراءل   وليست وراءل ي ،وهاه م  باب القراءل التفسريية

 .القراءات م  باب التوسُّع وجعلها م  .الحاذل
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 :نتائج البحث

أههر البثظ أن تعدد صور األلفاه يف أبنية الفعل املاضي ود وردت بذه وذراءات    -1
ووذد كانذت    ،القراء السبعة الكبار، ووراءات أخرى ال تقوى وول أولئ  يف النقل

 د الاور.هي األكثر حت ُّال لتعد

وارتداًدا م  املزيد ،االجتاه يف حتوالت أبنية الفعل يكون امتداًدا م  اجملرد إىل املزيد -2
 ،إىل اجملرد، ومنب االرتداد هو األكثر استع اال مما يقوِّي أنه حتوُّل  صريفٌّ المعج ي

 .ودواعيه ميك  تل سها باالستثسان والت فيف

وراءات اجل هور والقراءات الفرعية  التثوالت الاوت صرفية ورد النقل بها يف -3
وخباصذة القذرن    ،ومعظ  الحواذ استندت إىل روال م  القراء املتأخري  ،)الحاذل(

علً ا بأن سند القراءات يف أبنيذة الفعذل ههنذا وذد تووذف بنهايذة        ،الثاني اهلجري
 القرن اخلامس.

 ،ل نفسهاأي يف صيغ األفعا ،التثوالت ال  ووعت يف الوزن الاوتي ال الاريف -4
وذراءًل   ؛واألشد جاًبا وتنوًعذا  ،كانت هي األكثر وووًعا ،اليف مبانيها ال  تنتظ ها

 ،وإمنا حتوُّل  صذوتي  ،وعليه فالتَنوُُّع فيها غري وهيفي معج ي .أو است اًعا هلا ،بها
 .وادت إليه عوامل لغوية أو اجت اعية ماكورل يف طوايا الدراسة

 ،واإلبذدالُ  ،احلاُف :أوضُثها ،ت الاوت صرفية ة وواعد كانت وراء التثوال -5
 .وامل اثلة، والزيادل

 ،وردت علذى َسذَن   تسذ ح بهذا وواعذد العربيذة لغويًّذا        ،ُكلُّ التثوالت الاوتية -6
ومل  -باستثناء التثوالت املنت ية إىل صنف القراءات بذاملعنى   ،ومعج يًّا ،وصرفيًّا
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 ،قيذاس عليهذا عنذد الضذرورل    منذاذج للثفذظ وال   وعليه فهي تاح -تك  وليلة 
 .وخباصة يف االستع ال اجل الي أو الف  م  االستع االت اللغوية غري الرمسية

ال ينفذع يف تفسذري أو تعليذل     ،أخرًيا يحار إىل أن صوت اللهجات العربية القدمية -7
ف ذ  جهذٍة ال تتعلذق     .هي عليه يف واوع الدراسذة  ك ا ،التثوالت يف أبينة الفعل

وم  جهٍة أخرى  ،معهود يف اللهجات القدمية بواوع مستع ل أو معظ  التثوالت
 ،فإمنا ُتْاَكُر توصيًفا وِذْكًرا لبيئة االستع ال ؛فثتَّى لو ُذِكَرت اللهجات وكان نادًرا

 .وليس تعليال لوووع التثوالت هنا
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 :مراجع البحث ومصادره

  م.1985 ،القرىأم  ،معهد البثوث ،اللهجات يف كتاب سيبويه :صاحلة ،آل غني 
  م 2001 ،دار اجلنوب ،تونس ،مدخل يف الاوتيات :عبد الفتا  ،إبراهي. 
 بذذريوت ،دار الفكذذر ،الضذذباع ،ت ،النحذذر يف القذذراءات العحذذر :ابذذ  اجلذذزري، 

 م.1987
  ذه1986 ،القاهرل ،اجمللس األعلى ،النجدي وآخري  ،ت ،ايتسب :اب  ج. 
 ====: ريوتب ،حم د علي النجار ،ت ،اخلاائص. 
 م 1934 ،القاهرل ،املتنيب ،خمتار يف شواذ القراءات :اب  خالويه. 
 م 1997 ،بريوت ،األفغاني ،ت ،امل تع يف التاريف :اب  عافور. 
 دار املعذارف ،2ط ،شذووي ضذيف   ،ت ،السبعة يف القراءات :أبو بكر ،اب  جماهد، 

 .القاهرل
 بريوت ،دار صادر ،شر  املفال :اب  يعيش. 
 يلذذب  ،املكتبذذة العربيذذة  ،ت، وبذذاول ،لذذوكي يف التاذذريف =====: شذذر  امل

 .م1973 -ذه1،1393/ط
 ذه1413بريوت  ،عادل وآخري  ،ت ،البثر اييب :أبو ييان. 
 م1982- ذهذ 1402 3ط ،ماسسذة الرسذالة   ،األفغذاني  ،ت ،يجذة القذراءات   :أبو زرعة، 

 م. 1997 ،بريوت
 ذهذ 1384 ،اذرية هذارون وآخذري ، املاسسذة امل    ،ت ،تهايب اللغة :األزهري – 

 .م1964



 ...دراسة صوت يف القراءات القرآنية الت أبنية الفعل املاضيحتو 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                            50

 دار القل  ،ت أمحد اخلراط،الس ني احلليب: الدر املاون يف علوم الكتاب املكنون، 
 ق.دمح

 6م  ،اجمللة األردنيذة يف اللغذة العربيذة    ،التف ي  يف العربية :عبداحل يد ،األوطش، 
 .م2010، 204

 م1981 ،األجنلو املارية ،األصوات اللغوية :إبراهي  ،أنيس. 
 ===== :م1965 ،القاهرل ،يف اللهجات العربية. 
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