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 ظاهرة اإلبدال بين المماثلة و المخالفة
 قراءة جديدة في ميكانيكية النطق

 

 )*(  مجدي حسين أحمد شحادات
 

 الملخص
ٌهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة اإلبدال فً اللغة العربٌة اعتمادا    

على علتً المماثلة والمخالفة، وذلك بمناقشة ما قاله األوائل قدٌما فً توجٌه هذه 
ة، وتوظٌف ما جاء به علم األصوات حدٌثا لتفسٌر المنطق الصوتً فً تلك الظاهر

 اإلبداالت، وقد جنى البحث  عدة نتائج ُرصدت فً ثناٌاه وفً خاتمته.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . / كلٌة اربد الجامعٌة  -األردن –محاضر فً جامعة : البلقاء التطبٌقٌة * 
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Substitution between assimilation and Dissimilation 

 

Magdy Hussein Ahmed 
 

Abstract 
 

This research aims at studying a linguistic issue ( substitution ) 

in the Arabic language with the depend on the reason of assimilation 

and dissimilation. This is conducted by discussiry what the first 

linguists said in the respect of this process. It also considers the 

phonology to explain  the phonological logic in those substitutions. In 

this study , the researcher has come up with some findings clearly 

shown in the lines of the paper and its conclusion.   
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 مـقدمـة

ٌتناول هذا البحث ظاهرة اإلبدال فً العربٌة وفق علتً المماثلة 
والمخالفة، وقد عمد الباحث إلى عرض قضٌة اإلبدال بشكل مفصل؛ ألنها ظاهرة 
لغوٌة متؤصلة بٌن أحرف بنٌة الكلمة فً اللغة العربٌة، ولها وجوه كثٌرة، وأشكال 

 متعددة.
ا استقرائٌا مقارنا لدراسة ظاهرة اإلبدال فً وقد اتبع الباحث منهجا وصفٌ

العربٌة بٌن القدٌم والحدٌث. فمصنفات األوائل والمحدثٌن من علماء اللغة تزخر 
بشواهد كثٌرة ومتعددة لهذه الظاهرة تحت عنوانات مختلفة. و للوقوف على هذه 

ل، الظاهرة بٌن النظرٌة والتطبٌق ٌعرض الباحث أشكاال متعددة من صور اإلبدا
وٌناقشها وٌوضحها اعتمادا على ما قاله العلماء قدٌماً وحدٌثاً، ثم ٌتجه الباحث إلى 
تقدٌم تحلٌل جدٌد ٌهدف إلى توضٌح آلٌة اإلبدال بٌن األصوات _ مماثلة أو 
مخالفة_ بناًء على منهج التحلٌل الصوتً الحدٌث و آلٌة النطق الموسومة فً علم 

 (.األصوات  بـ ) مٌكانٌكٌة النطق 
على أن اإلضافة العلمٌة المقصودة من هذه الدراسة تتمثل فً توضٌح 
عملٌات اإلبدال وفق معطٌات علم اللغة الحدٌث، وذلك عن طرٌق توضٌح آلٌة 
نطق األصوات خالل عملٌة اإلبدال ، وتقدٌم التصور العلمً الدقٌق المفسر للدوافع 

عت من دراسات وأبحاث لم أقع الحقٌقة وراء تلك العملٌة عند اإلنسان، وفٌما طال
على تفسٌر عملً لظاهرة اإلبدال ٌصفها خالل النطق مباشرة ، علما أن الدراسات 
الحدٌثة عرضة هذه الظاهرة كثٌرا وأشبعتها ، ومن أهم الدراسات التً عرضت 
لهذه الظاهرة وقدمت لها وصفا نظرٌا تقاطع أحٌانا مع دراستنا       كتاب عبد 

أثر القراءات فً األصوات و النحو العربً( وذلك خالل توضٌح الصبور شاهٌن )
، وما جهدنا فً تقدٌمه هنا حفظنا فٌه حق األسبقٌة لمن (ٔ)فكرتً التجانس والتقارب

قبلنا، وأضفنا حلقة جدٌد فً تحلٌل ظاهرة اإلبدال ، فإن أصبنا فمن هللا ، وإن 
 أخطؤنا فمن أنفسنا.

 تمهيد : 
ة النطق من ثمار الدرس اللغوي الحدٌث، فقد ظهر ٌعد البحث فً مٌكانٌكٌ

( ألول مرة Speech Mechanismهذا االصطالح تحت مسمى مٌكانٌكٌة النطق )

للتعبٌر عن انتاج األصوات فً بحث منشور للدكتور سمٌر استٌتٌة، فً مجلة مجمع 
.  (ٕ)، وهو اآلن أحد فصول كتابه األصوات اللغوٌة891ٔاللغة العربٌة فً دمشق، 

لكن اصطالح المٌكانٌكٌة لوحده ظهر فً مجال علم األصوات بشكل عام عند )دٌفٌد 
، حٌن حدد أهم المناطق التً تولد  (ٖ)ابركرومبً( فً كتابه )مبادئ علم األصوات(

 تٌار الهواء فً جهاز النطق إلنتاج األصوات، و هً :
 (.The Pulmonic Mechanismالرئتان وتولد المٌكانٌكٌة الرئوٌة ) .ٔ
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 (. The Glottalic Mechanismالحنجرة وتولد المٌكانٌكٌة الحنجرٌة) .ٕ
 (. The Oral Mechanismالفم  وٌولد المٌكانٌكٌة الفموٌة) .ٖ

إن مفهوم مٌكانٌكٌة النطق فً الدراسات الصوتٌة قدٌم وحدٌث، فهو ٌدل  
الحدٌثة فً علم اللغة على طرٌقة إنتاج األصوات فً جهاز النطق، والدراسات 

أعطت لهذا المفهوم تصورا جدٌدا حٌن تناول الباحثون عملٌة إنتاج األصوات 
، لذا ُتعّرف مٌكانٌكٌة النطق على أنها:" مجموع العملٌات التً تقوم (ٗ)بتفصٌل دقٌق 

بها أعضاء النطق، تلك العملٌات التً ٌكمل بعضها بعضا، لترجمة نبضات عصبٌة 
زي، إلى أصوات منطوقة، ٌتصف كل منها صادرة عن الجهاز العصبً المرك

. وبناء على هذا  (٘)بمجموعة من الخصائص، تمٌزه عن غٌره من األصوات"
المفهوم فقد وّظف الباحث_ فً خطوة جدٌدة ال _ مٌكانٌكٌة النطق؛ لتوضٌح اإلبدال 
بٌن األصوات على وجه دقٌق ٌكشف أهم الخطوات العضوٌة فً جهاز النطق التً 

 حاالت .تنتج تلك ال

هو اصطالح لغوي شاع استخدامه بٌن علماء اللغة األوائل للداللة على اإلبدال : 

ظاهرة من ظواهر تغٌٌر األصوات وتبدٌلها. ٌقول ابن فارس :"من سنن العرب 
 (ٙ)إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض، وهو كثٌر مشهور قد ألف فٌه العلماء"

إرثا كبٌرا حول اإلبدال وحروفه وعللهم فً  ، لذلك ترك علماء اللغة العرب لنا
، واألصمعً فً كتابه  (1)إقامته، نذكر منهم : ابن السكٌت فً كتابه القلب واإلبدال

،وأبا الطٌب  (8)، والزجاجً فً كتابه اإلبدال والمعاقبة والنظائر(9)القلب واإلبدال 
 ، وغٌرهم. (ٓٔ)اللغوي فً كتابه اإلبدال

لشًء مكان الشًء اآلخر، وقال أبو العباس )ثعلب(: وحقٌقة أن :" جعل اواإلبدال لغة
، وٌقدم هذا  (ٔٔ)التبدٌل تغٌٌر الصورة إلى صورة أخرى، هو الجوهر بعٌنه"

التعرٌف اللغوي تصورا عاما ألي إبدال ٌمكن أن ٌقع بٌن شٌئٌن، لغوٌا كان أم غٌر 
ً باكورة التؤلٌف لغوي، أما التعرٌف االصطالحً فلم ٌرد عند علماء العربٌة ف

تعرٌفا صرٌحا لإلبدال ٌقدم فكرا لغوٌا ٌكشف منطقهم فً إقامته بٌن األصوات، بل 
 كان اهتمامهم ٌدور حول النماذج التطبٌقٌة لإلبدال واألسباب التً دعتهم إلٌه.

لقد ظهر اإلبدال فً العربٌة على ضربٌن: األول مطرد قٌاسً ٌقع على 
، واآلخر سماعً شاذ ال  (ٕٔ)نٌن وعلل واضحةحروف محددة، وٌجري وفقا لقوا

ٌجري بناء على قوانٌن مطردة، بل هً لغات مختلفة جاءت على لسان قبائل عربٌة 
نطقت بها لغة خاصة،  فالسٌوطً ٌنقل عن أبً الطٌب تعرٌفه لهذا اإلبدال قوله : " 
لٌس المراد باإلبدال أن العرب تعتمد تعوٌض حرف من حرف، إنما هً لغات 

تلفة لمعان متفقة ؛ تتقارب اللفظتان فً لغتٌن لمعنى واحد حتى ال ٌختلفا إال فً مخ
 .   (ٖٔ)حرف واحد "

وٌجري اإلبدال فً العربٌة وفقا لشروط صوتٌة مقٌدة ٌمكن فً ضوئها 
، وتالٌا ٌمتد الحدٌث عن ظاهرة اإلبدال (ٗٔ)تفسٌر اإلبدال المطرد بٌن األصوات غالبا
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المخالفة اللذٌن ٌتم عن طرٌقٌهما إبدال األصوات فً الكلمات وفق قانونً المماثلة و
 العربٌة. 

 المماثلة:
  أوال: المماثلة في مصنفات األوائل

هً علة صوتٌة قدٌمة وحدٌثة، تعددت مسمٌاتها بٌن القدماء والمحدثٌن، 
وتقارب فهمهم الدقٌق لها وألسبابها، ما دل على تقدم علماء العرب فً تفسٌرها 

 تلك األسباب، وتحدٌد الحروف التً ٌقع علٌها ذلك التؤثٌر. وتوضٌح 
المماثلة من المشابهة، جاء فً لسان العرب: " المماثلة: المشابهة 

. وهً نفسها المضارعة، " والمضارعة للشًء كؤنه مثله أو شبهه،  (٘ٔ)والمقاربة"
الذي  . وقال سٌبوٌه : " هذا باب الحرف (ٙٔ)والمضارعة: المشابهة والمقاربة"

ٌضارع به حرف من موضعه والحرف الذي ٌضارع به ذلك الحرف ولٌس من 
. وتوضٌح سٌبوٌه هذا ٌدل على فهم عمٌق لهذه الظاهرة، فهو ٌحدد  (1ٔ)موضعه"

المضارعة من جانب المخرج والصفات، وٌقرر بناًء على ذلك آلٌة وقوع التقرٌب 
وكانت ساكنة، لم ٌجز إال  بٌن األصوات، فٌقول: " فإن كانت سٌن فً موضع الصاد

، وسٌبوٌه ٌرٌد  (9ٔ)اإلبدال إذا أردت التقرٌب، وذلك قولك فً التسدٌر التزدٌر"
بالتقرٌب قطعا المماثلة. أما المبِّرد فٌرى أن المماثلة هً التقرٌب، وٌقول :" هذا باب 

قلب نها األصل، وإنما تما تقلب فٌه السٌن صاداً وتركهما على لفظهما أجود، وذلك أل
 . (8ٔ) للتقرٌب"

لم تتوقف مساهمة األوائل حول المماثلة عند هذا الحد، بل جاء توجٌه ابن 
جنً لٌعبر عن عمٌق فهم لهذه الظاهرة، فؤطلق علٌها اصطالح التقرٌب، قال فً 
تعرٌف اإلدغام:" إنما هو تقرٌب صوت من صوت...، فهذا فً حدٌث اإلدغام 

تقرٌب الحرف من الحرف وإدناإه منه من غٌر األكبر؛ وأما اإلدغام األصغر فهو 
إدغام ٌكون هناك. وهو ضروب؛ فمن ذلك اإلمالة...، ومن ذلك أن تقع فاء افتعل 
صادا أو ضادا، أو طاء أو ظاء...، ومن ذلك أن تقع فاء ) افتعل ( زاٌا أو داال أو 

لظاهرة التقرٌب . فهذا التوجٌه الدقٌق من ابن جنً  (ٕٓ)ذاال، فتقلب تاإه لها داال... "
ال ٌختلف كثٌرا عما جاء به علماء هذا العصر، بل هو تحلٌل مطابق بشكل تام، ٌدل 

 على تؤثر المتؤخرٌن فً هذا العصر بتلك الجهود. 
وال نغفل عن ذكر جهود ابن عصفور وابن ٌعٌش فً مسؤلة اإلبدال فً 

، حٌث تمس  (ٕٔ)كتابٌهما الممتع فً التصرٌف العربً وشرح المفصل على التوالً
إسهاماتهما أصول الدرس اللغوي الحدٌث من جذوره ؛ إذ ال ٌبتعد توجٌهاهما كثٌرا ـ 
فً تفسٌر اإلبدال عن طرٌق المماثلة والمخالفة ـ عن تصور علماء عصرنا، 
وٌقتضً األمر أمام هذه الحقائق عّد تلك اإلرهاصات دلٌال واضحا ٌكفً للقول بؤولٌة 

 لمضمار. العرب األوائل فً هذا ا
لقد مثلّت جهود األوائل فً هذا الباب قاعدة قوٌة للدراسات الحدٌثة، استطاع 
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علماء عصرنا _ كما سنالحظ الحقا_ توظٌفها خٌر توظٌف، إذ حفظوا للقدماء 
أسبقٌة الكشف، وأضافوا ألنفسهم حق التوضٌح والتفصٌل، وجاءت دراسات هذا 

كل كبٌر فً توضٌح تلك العصر فً الظواهر الصوتٌة كثٌرة أسهمت بش
 االصطالحات وتبسٌط أشكالها إلى أنواع متعددة وفقا للشروط والقٌود التً تضبطها. 

 ثانيا: المماثلة في مصنفات المحدثين  

حظٌت ظاهرة المماثلة باهتمام كبٌر من علماء هذا العصر، فقد استطاعوا 
وشاع فً مصنفاتهم  عن طرٌقها تفسٌر اإلبداالت الصوتٌة المتنوعة بٌن األصوات،

عنوانات كثٌرة  درست المماثلة بوصفها علة من علل إبدال األصوات وتغٌٌرها فً 
العربٌة، نذكر منها : المماثلة، وباب التغٌرات التركٌبٌة، وباب تطور أصوات اللغة 

. وجاء فً دراسات أخرى باب (ٕٕ)العربٌة، والتغٌرات االتفاقٌة لألصوات، وغٌرها
. وقد (ٕ٘)، والتشابه والتماثل  (ٕٗ)، وسماه آخرون التقرٌب(ٖٕ)كلمة تفاعل أصوات ال

قّدم علماء عصرنا تحت هذه العنوانات توضٌحات مفصلة ألسباب المماثلة، 
 وأشكالها، واتجاهها وآلٌة حدوثها.   

إن المماثلة علة صوتٌة ال تقع بٌن األصوات إال بوجود تشابه بٌنها أو 
صفات، سواء أكان الصوتان متصلٌن أم منفصلٌن، تقارب، من حٌث المخرج أو ال

وتعتمد المماثلة فً تكوٌنها على التؤثر والتؤثٌر بٌن األصوات التً ٌقع بٌنها اإلبدال 
بدرجات مختلفة، " فقد ال ٌعدو التؤثر أن ٌكون مجرد انقالب الصوت من الجهر إلى 

وره أن ٌفنى فً الهمس أو العكس. وأقصى ما ٌصل إلٌه الصوت فً تؤثره بما ٌجا
 .  (ٕٙ)الصوت المجاور، فال ٌترك له أثرا"

 ثالثا : أسباب المماثلة: 
عَرف علماء اللغة قدٌماً وحدٌثاً األسباب التً دعت إلى وجود هذه العلة، 
فسٌبوٌه ٌقول : " إنما دعاهم على أن ٌقربوها وٌبدلوها أن ٌكون عملهم من وجه 

. وهذا معناه أن ناطق العربٌة ٌبحث  (1ٕ)د"واحد، ولٌستعملوا ألسنتهم فً ضرب واح
فً نطقه عن أسهل الطرق التً ٌإدي فٌها نطق كالمه بما ٌرٌح أعضاءه النطقٌة، 
وٌقلل أي مجهود عضلً. وٌذهب  المستشرق األلمانً )برجشتراسر( مع هذا الرأي 

لى فٌقول: " أما التشابه فإنه وإن أثَّرت فٌه النفس نوعا، فٌرجع أكثر التؤثٌر إ
األعصاب والعضالت، وكٌفٌة حركتها، وذلك أن نتٌجة التشابه أبدا تسهٌل واختصار 
النطق؛ مثال ذلك: أّنا إذا نطقنا كلمة) جنب ( بالنون، لزمنا مد اللسان نحو الثناٌا 
العلٌا، وإعماده على أصولها، ثم نجتذبه إلى وراء، ونطبق الشفتٌن. وإذا نطقناها 

غنٌنا عن حركة اللسان، بتقدٌم إطباق الشفتٌن لحظة. وكل بالمٌم، أي:) جمب (، است
 .  (9ٕ)التشابهات أو أكثرها على هذا الحال "

ولعل هناك أسبابا أخرى ساعدت على وجود هذه العلة، تكمن فً التطور 
اللغوي لألصوات، فإبراهٌم أنٌس ٌرى أن : "اللغة العربٌة فً تطورها إلى لهجات 

، و التؤثر هنا هو المماثلة، وٌرى  (8ٕ) كبٌراً إلى هذا التؤثر"الكالم الحدٌثة  مالت مٌالً 
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كذلك أن العربٌة فً هذا التطور قد اكتسبت قوانٌن خاصة لتحقٌق شًء من االنسجام 
والتوافق بٌن أصواتها؛ ألن هذا التؤثر ٌمكن أن ٌحقق االنسجام الصوتً بٌن أصوات 

 ت المقارنة للغات فً هذا العصر.. وهذا استنتاج ممكن فً ضوء الدراسا (ٖٓ)اللغة
أما فٌما ٌتعلق بحقٌقة التؤثر والتؤثٌر بٌن األصوات عند وقوع المماثلة فٌرى 
بعض علماء الغرب فً تطور األصوات اللغوٌة الفرانسٌة ـ كما ٌنتقل عبد الصبور 
شاهٌن ـ أن سبب حدوث المماثلة وجود قوة ذاتٌة فً الصوت الُمإثِّر ُتمٌزه عن 

، وذلك على اعتبار وجود قوة داخلٌة فً الصوت المإثر ، (ٖٔ)الذي ٌتؤثر به  مجاوره
فهو صوت ٌكون أكثر قوة ، أو أكثر مقاومة ، أو أكثر استقرارا، أو أكثر امتٌازا 

، على أننا ال نجزم  بحقٌقة أثر هذه الصفات فً عملٌة المماثلة؛ ألنها صفات (ٕٖ)
ب أصوات كل لغة صفات خاصة تمٌزها عن تعتمد أوال على نظام اللغة ، حٌث تكتس

 أصوات اللغات أخرى .
وبناء على ما سبق فإن أصوت العربٌة تكتسب قوة فً نطقها بحكم وضعها 
ال بطبٌعتها ، فالصوت المجهور بداٌة المقطع ٌكون أقوى من الصوت المهموس 

ٌُعد االتصال الم باشر بٌن بعده إذا لم ٌفصل بٌنهما فاصل ، ولو حركة قصٌرة ؛ لذا 
فالصوت  (ٖٖ).سباب لوقوع المماثلة بٌن األصواتالصوتٌن المتجاورٌن أهم األ

المجهور لٌس أقوى من المهموس، أو المفخم أقوى من المرقق ، أو الشدٌد أقوى من 
الرخو ، والقوة الذاتٌة فً الصوت ٌمكن أن تساعد فً تؤثٌره على غٌره ، لكن تبقى 

ن سببٌن مهمٌن ال ٌمكن إغفالها فً وقوع المماثلة الموقعٌة والتجانس بٌن الصوتٌ
(ٖٗ)  . 

 رابعا : أنواع المماثلة:
تختلف أنواع المماثلة عند علماء اللغة كثٌرا كما ٌطالعنا ذلك فً مصنفاتهم، 
لكن هذا االختالف منشإه التسمٌة فقط، وذلك الختالف آلٌات تحدٌد هذه العلة عندهم 

 :  (ٖ٘)ع تبعا لألشكال اآلتٌةبٌن األصوات. وجاءت هذه األنوا
 إذا كان التحدٌد للمماثلة من جانب التؤثر والتؤثٌر فهً: تقدمٌة، أو رجعٌة. .ٔ

إذا كان التحدٌد للمماثلة من جانب االتصال أو التجاور فهً: تجاورٌة أو  .ٕ
 تباعدٌة.

 إذا كان التحدٌد من جانب التماثل بٌن األصوات فستكون جزئٌة، أو كلٌة.  .ٖ
جامع عند العلماء هو التقسٌم الذي جاء به رمضان عبد  وأنسب تقسٌم

، وسؤقدم النموذج اآلتً ألنواع المماثلة مع شًء من التعدٌل واإلضافة،  (ٖٙ)التواب
 بما ٌراعً التؤثٌر واالتصال، ودرجة التماثل بٌن األصوات. 
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ونعرض فً ما ٌلً لهذه األنواع مع أمثلة توضٌحٌة من أشكال المماثلة فً 

 ربٌة. الع

  :النوع األول : المماثلة التقدمية الكلية المباشرة
هً مماثلة تقع بٌن صوتٌن متجاورٌن اتصاال مباشرة ، حٌث أّثر الصوت 
السابق فً الصوت الالحق، وأُبدل أثر ذلك الصوت الالحق صوتا مماثال للصوت 

ا كانت فاء الفعل السابق تماما؛ وعلٌه تم إدغامهما. ومثالها إبدال تاء)افتعل( داال إذ
 داالً. مثال:  

فق (                  ) اْدَتهن ، اْدَدهن،  اّدهن (      ) اْدتَفق ، اْدَدفق ، ادَّ
 >) د + د ( ) مجهور + مجهور(-----) د + ت ( ) مجهور + مهموس(

وقعت هذه المماثلة بٌن الدال والتاء من باب التقارب بالمخرج وبعض 
من مخرج واحد، وكالهما شدٌد مرقق، إال أن الدال  صفات النطق، فالصوتان

مجهور والتاء مهموس، من هنا كانت صفة الجهر للدال هً الغالبة على هذا المقطع 
لٌبدل إثر ذلك الدال مكان التاء من باب التؤثٌر الكلً المقبل، وهذا هو التحلٌل 

 . (1ٖ)التقلٌدي
د نطق الدال فً هذا المقاطع أما مٌكانٌكٌة النطق لهذه الحالة فتبٌن أنه عن 

ٌستمر اهتزاز الوترٌن الصوتٌٌن فترة قصٌرة بعد نطقه؛ ألنه من الصعوبة جدا 
تحول الوترٌن الصوتٌٌن من وضع الجهر إلى وضع الهمس بالسرعة الكبٌرة التً 
توافق نطق الصوت الثانً بعد الدال؛ ألن الصوتٌن اتصال مباشرة دون وجود فاصل 

ندرٌس توضٌحا دقٌقا لحالة األوتار الصوتٌة عند التحول بٌن الجهر بٌنهما، وٌقدم ف
والهمس مع األصوات المتالحقة_ ٌدعم توجٌهنا لهذه الحالة_ فٌقول :" ٌلزم لألوتار 
الصوتٌة بعض الزمن لتتمكن من اتخاذ الوضع الذي ٌسمح بالذبذبة، سواء أكان ذلك 

باشرة إلنتاج الحركة. وفً أغلب أثناء الحبس إلجهار الساكن أو بعد االنفجار م
األحٌان ٌحدث تؤخر طفٌف، نقص فً التنسٌق بٌن االنفجار وبٌن وضع الذبذبات 

. ونتٌجة لتقارب الصوتٌن_ فً المثال السابق_ من  (9ٖ)الحنجرٌة فً حالة المسٌر"
مخرج واحد ٌتؤثر الصوت الثانً المنطوق بهذا االهتزاز، فٌنطق اإلنسان عند ذلك 

المخرج نفسه، لكنه مجهور ولٌس مهموسا، وهذا الصوت هو النظٌر صوتا من 
 المجهور للتاء ) الدال المجهور ( الذي ٌدغم فً الدال األصلٌة.
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 النوع الثاني : المماثلة التقدمية الكلية غير المباشرة: 
هً مماثلة تقع بٌن صوتٌن متجاورٌن مع وجود فاصل بٌنهما، كما فً 

)ضمٌر النصب و الجر للغائب... المفرد والمذكر حركات الضمائر المتصلة 
 والجمع...( مثال:

 فٌِه،  قاضٌُهم    قاضٌِهـم فٌُه   ِبِه،  ِبُه 
تعّد هذه المماثلة غٌر مباشرة ألنها تقع بٌن الحركات، أو أشباه الحركات 
حٌن ٌفصل بٌنهما صامت، وغالباً ما تقع هذه المماثلة بتؤثٌر كسرة طوٌلة أو كسرة 

.و ٌرى بعض العلماء أن هذه المماثلة وقعت فً )ِبِه(؛ ألن (8ٖ)رة أو ٌاء قصٌ
الصوت السابق للحركة )ب( هو صوت شفوي والمناسب له من الحركات لٌست 
الضمة، وال الفتحة_ اللتباسها هنا مع التؤنٌث_ فكان إبدال حركة الهاء كسرة مماثلة 

 .   (ٓٗ)لحركة الباء هو األنسب
ٌكٌا فالكسرة أو الكسرة الطوٌلة ، تبتعد عن الضمة أما ما حدث مٌكان

مخرجا و صفات ؛ لذا عند نطقهما معا فً مقاطع واحد ٌحتاج اإلنسان إلى جهد 
عضلً كبٌر لتحقٌق هذا التنوع الحركً، فالكسرة حركة أمامٌة منغلقة منفرجة، 

ضمة تؤثرت بجهر الصوت السابق لها _ وهذا من طبٌعة الصوائت بشكل عام_ ، وال
حركة خلفٌة مستدٌرة جاءت بعد صوت الهاء ، والجمع بٌن الحركتٌن فً هذا 
المقطع بصافتهما األصلٌة  أمر مستثقل على اللسان . فنطق الضمة ٌعد أثقل من 
نطق الكسرة أو الكسرة الطوٌلة ، ألنها حركة خلفٌة مستدٌرة، ٌصل اللسان معها إلى 

، وتتخذ الشفاه وضع االستدارة بصورة  أقصى حد فً االرتفاع نحو الحنك األعلى
معاكسة للكسرة، وعلٌه فإن تماثل الحركات هنا أسهل نطقا من الوضع األصلً لهذا 
المقطع )صامت+ كسرة +صامت +ضمة(؛ لذلك ٌكون المٌل نحو نطق حركة 
مماثلة للصامت األول أكثر انسجاما بٌن أصوات هذا المقطع، فتنطق الكسرة مكان 

 الضمة. 

 ع الثالث : مماثلة تقدمية جزئية مباشرة : النو
هً مماثلة تقع بناًء على إبدال تاء افتعل داال أو طاء إذا ُسبقت بؤصوات 
التفخٌم المستعلٌة ) ص، ض، ط، ظ ( باإلضافة لصوت ) ز( حٌث تبدل التاء )ط، 

 : (ٔٗ)د(، وهذا اإلبدال من باب التقارب فً المخرج وفً صفات النطق. مثال
 ) مـفخم+ مـفخم ( ) مـفخم+ مـرقق( اْصطفّ   اْصتفّ  صّف   

لع اْططلع اْطتلع طلع  )مـفخم + مـفخم( )مفخم + مــرقق( اطَّ
 ) مجهور + مجهور( )مجهور + مهموس( ازدهى  ازتهى زها

والمماثلة فً ) اصطف، اّطلع ( وقعت بتؤثٌر الصوت المفخم المستعلً فً  
لتاء بصوت مفخم مستعل من مخرجها؛ ألن صوت التاء المرقق المستفل، فؤبدلت ا

التاء مرققة مستفلة واألصوات السابقة لها مطبقة مستعلٌة والجمع بٌنها شاق ٌحتاج 
 .(ٕٗ)إلى جهد عضلً كبٌر، فكانت الطاء أنسب أصوات التفخٌم األخرى مكان التاء 
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والتحلٌل المٌكانٌكً ٌبٌن أن اللسان بعد نطق الصوت المفخم المستعلً ٌجب 
لٌه أن ٌحول تقعره مباشرة من أعلى نقطة له فً التجوٌف الفموي إلى وضع ع

منبسط تام؛ و ذلك لتحقٌق صوت التاء مرققا مستفال مباشرة دون وجود فاصل بعد 
الصوت المفخم، وهذا مقطع من الصعب جدا على اللسان تحقٌقه بصفاته األصلٌة 

حالة استعالء اللسان فترة  كما هً دون أي تغٌٌر أو تؤثٌر صوت بآخر؛ لذا تبقى
زمنٌة قصٌرة بعد نطق الصوت األول تظهر مع نطق التاء، فٌكون الصوت المنطوق 

 . (ٖٗ)مع ) ص، ض، ط، ظ ( النظٌر المفخم للتاء فً مخرجها، وهو الطاء
أما المماثلة فً ) ازدهى ( فوقعت بٌن صوتٌن من مخرج واحد، وبتؤثٌر 

مجهور والتاء بعده مهموس، وصوت الزاي صفة نطقٌة واحدة ؛ إذ الزاي صوت 
ٌُإثر بجهره فً الصوت الالحق له، وعلٌه فإن الصوت الذي سٌظهر  فً هذا المقطع 

.  (ٗٗ)مكان التاء تحت تؤثٌر الجهر النظٌر المجهور فً المخرج نفسه وهو الدال
ثلة ومٌكانٌكٌة النطق المفسرة لهذه الحالة هً المٌكانٌكٌة نفسها المرصودة فً المما

 التقدمٌة الكلٌة المباشرة.

 النوع الرابع : المماثلة التقدمية الجزئية غير مباشرة:   
هً مماثلة وقعت بٌن صوتٌن متجاورٌن بٌنهما فاصل، وذلك بتؤثٌر 
الصوت السابق فً الصوت الالحق فً صفة نطقٌة واحدة، وعلٌه أُبدل الصوت 

 الالحق بصوت مماثل للصوت السابق، : 
 .(٘ٗ)مهراز  مهراس     ،       أخرص     أخَرس 

والتحلٌل المٌكانٌكً لعملٌة النطق فً المثال األول ٌبٌن أن اللسان عند  
نطق الصوتٌن السابقٌن للصاد ـ الخاء و الراء ـ  ٌتقعر بدرجة كبٌرة لتحقٌق صفة 

ٌة التفخٌم للخاء والصفة التكرارٌة للراء ، وهذا التقعر ٌكسب صوت الراء قٌمة تفخٌم
واضحة، ٌمتد أثر هذا التفخٌم بعد ذلك بتحفٌز من صوت الفتحة على الراء لٌظهر 
فً صوت السٌن ، وعلٌه فإن صوت السٌن بعد الراء سٌكتسب تفخٌما ٌمنع من 
تحققه بالصورة الطبٌعٌة؛ لذا ٌالحظ أن الصوت المنطوق هو النظٌر المفخم للسٌن، 

ة بتؤثٌر صوت الراء المجهور فً صوت وهو الصاد. والمثال الثانً وقعت المماثل
السٌن المهموس، و مٌكانٌكٌة النطق المفسرة لهذه المماثلة هً المٌكانٌكٌة نفسها 

 الموضحة فً المماثلة التقدمٌة الكلٌة المباشرة.

 النوع الخامس : المماثلة الرجعية الكلية المباشرة: 
ٌُبدل الصوت هً مماثلة تقع بٌن صوتٌن متجاورٌن ال فاصل بٌنهما، ح ٌث 

السابق بصوت مماثل للصوت الالحق كما فً إبدال فاء افتعل تاء إذا كانت) و، ي، أ 
 ، مثال  :  (ٙٗ)( ، وإدغامها مع تاء االفتعال

 اتَّكل (  اتَّسر (     ) اْوتكل اتَّعد (    ) اٌتسر  ) اْوتعد 
واو هنا وٌرى العكبري فً توجٌه هذا اإلبدال أن: " العلة فً ذلك أن ال 

ساكنة )اْوتعد( بعد كسرة وبعدها تاء، وبٌن التاء والواو مقاربة ألن التاء من طرف 
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اللسان وأصول الثناٌا، وفٌهما نفخ ٌكاد ٌخرج من بٌن الثناٌا إلى باطن الشفة، والواو 
تخرج من بٌن الشفتٌن بحٌث تكاد تقترب من باطن الشفة، وإذا كان كذلك شّق إخراج 

. وهذا توجٌه دقٌق جدا فً  تفسٌر (1ٗ)ل التاء فحولت إلٌها وأدغمت" الواو ساكنة قب
هذه الحالة ، لكن المقاربة التً افترضها العكبري بٌن الواو و التاء، والٌاء و التاء، 

اء عند النطق ٌالمس باطن الشفة، لٌست سببا دقٌقا للمماثلة بٌن الصوتٌن، فهمس الت
 هذا مإكد، ولكن هل هذا تقارب صوتً جعل التاء تإثر فً األصوات السابقة لها ؟

الظاهر فً هذه المماثلة أن تباعد مخرجً النطق هو سبب اإلبدال، ولٌس  
التقارب كما ٌرى العكبري؛ ألن التباعد الموجود بٌن مخرج التاء ومخرج الواو، 

ٌُكّون مقطعا مستثقال على اللسان، وبما أن اإلنسان ٌمٌل للتسهٌل والٌاء، واألل ف 
وتقلٌل الجهد العضلً فً نطقه، فقد أُبدلت التاء مكان تلك األصوات على مراحل من 
التطور اللغوي الذي أصاب بعض التراكٌب فً العربٌة. ومٌكانٌكٌة النطق لهذا 

والٌاء واأللف مع صوت التاء  المقطع توّضح أن ما ٌحصل أثناء نطق كل من الواو
هو إبدال مخرج مكان مخرج؛ ألن الناطق ٌمٌل غالبا الستعمال لسانه باتجاه واحد، 
وبما أن األصوات) واو، ٌاء ، ألف ( لها قٌمة صوتٌة ذات تنوع نطقً مزدوج، ٌتم 

 إبدالها مماثلة للصوت الالحق_ وهو التاء_ تاًء، و إدغامهما.
ذه المماثلة أن :" العلة فً قلب هذه الواو فً هذا أما ابن جنً فٌرى فً ه

الموضع تاء، أنهم لو لم ٌقلبوها تاء، لوجب أن ٌقلبوها إذا انكسر ما قبلها ٌاء، فٌقولوا 
: اٌتزن، اٌتعد، اٌتلج، فإذا انضم ما قبلها ُردت إلى الواو فقالوا: موتعد، موتزن، و 

وا : ٌاتعد، و ٌاتزن، و ٌاتلج..." و سبب موتلج. و إذا انفتح ما قبلها قلبت ألفا، فقال
هذا التعدد كما ٌرى "... أرادوا أن ٌقلبوها جلدا ) أي حرف ٌحتمل الحركة ( تتغٌر 

. وهذا التحلٌل ٌوضح تفسٌر العرب لهذا (9ٗ)أحوال ما قبله و هو باق بحاله..." 
فسروا اإلبدال وفق نظرة معٌارٌة صرفٌة فقط ؛ ألنهم فسروا هذه التبدٌالت كما 

 قضاٌا اإلعالل التً وقعت على حروف العلة فً علم الصرف.
 

 النوع السادس : المماثلة الرجعية الكلية غير المباشرة :  
ٌُبدل الصوت  تقع هذه المماثلة بٌن صوتٌن متجاورٌن بٌنهما فاصل، حٌث 
. السابق صوتا مماثال للصوت الالحق بتؤثٌره، وهذه المماثلة شائعة فً باب اإلمالة

 مثال : 
 (8ٗ)) عالِم .......  ِعاِلم  (   ،   ) ِمْن + ُذو  .......    ُمْنُذ  ( 

فً المثال األول أبدلت حركة العٌن )الفتحة( كسرًة، وذلك مماثلة لحركة 
الالم وغٌاب أي مانع لإلمالة، حٌث استطاعت الكسرة المنغلقة ذات الصفة االنزالقٌة 

المنغلقة، وقلبها كسرة مماثلة. وفً المثال الثانً أُبدلت التؤثٌر فً حركة العٌن الفتحة 
حركة المٌم )الكسرة( ضمًة، مماثلة لحركة الذال. ومٌكانٌكٌة النطق الموضحة 
للمماثلة التقدمٌة الكلٌة غٌر المباشرة تفسر الحالة نفسها هنا، علما أن اإلبدال فً هذه 
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مقطع، بٌنما وقع اإلبدال فً تلك المماثلة وقع للصوت السابق لتحقٌق التجانس فً ال
 المماثلة_ النوع الثانً_ للصوت الالحق.

 النوع السابع : المماثلة الرجعية الجزئية المباشرة:
جاءت هذه المماثلة فً العربٌة على وجوه متعددة، منها ما هو مشهور فً 

، وأخرى لهجات (ٓ٘)أصوات محددة ُتعرف بظاهرة اإلقالب عند علماء القراءات 
تلفة عند العرب، وٌقول سٌبوٌه: " فؤما الذي ٌضارع به الحرف من مخرجه مخ

فالصاد الساكنة إذا كانت بعدها الدال ... وسمعنا العرب الفصحاء ٌجعلونها زاٌا 
" ، والعرب  (ٔ٘)خالصة...وذلك قولك فً التْصدٌر: التزدٌر، و فً الفصد : الفزد

اثلة وقعت بٌن صوتٌن من مخرج " . فهذه المم(ٕ٘)تقول:" اْزدق بمعنى اْصَدق 
واحد، وذلك بتؤثٌر صوت الدال المجهور المرقق فً صوت الصاد المهموس 

ٌُبدل الصاد بالزاي المجهورة المرققة.  المفخم؛ ل
وٌبٌن التحلٌل المٌكانٌكً لهذه المماثلة أن األوتار الصوتٌة عند نطق صوت 

ء بٌنها لتحقٌق صفة الهمس، الصاد المهموس ٌجب أن تثبت تماما؛ لٌمر تٌار الهوا
لكن ألن صوت الدال ٌؤتً مباشرة بعد الصاد دون وجود فاصل بٌنهما، فاألوتار 
الصوتٌة تتهٌؤ لجهر صوت الدال قبل فترة زمنٌة قصٌرة جدا من تمام همس صوت 
الصاد؛ لذلك ال ٌتحقق الهمس الخالص له، أي أن صوت الصاد المنطوق ٌشوبه 

كون صوت الزاي النظٌر المجهور للصاد هو األقرب شًء من الجهر، وعلٌه ٌ
 للنطق مكانه. 

 النوع الثامن :  المماثلة الرجعية الجزئية غير المباشرة: 
تختلف هذه المماثلة عن سابقتها بوجود فاصل بٌن الصوتٌن المتقاربٌن، 
وهً كثٌرة معروفة فً لهجات العرب، ٌقول سٌبوٌه :"وربما ضارعوا بها وهً 

. حٌث تقع هذه المماثلة بإبدال صوت الصاد أو  (ٖ٘)و ... ،  والصراط "بعٌدة نح
الزاي بصوت السٌن ) الصراط  الزراط  أو السراط(، أي أن الصوت السابق 
)الراء( أّثر فً الصوت الالحق، كذلك ٌمكن أن تقع هذه المماثلة بتؤثٌر الطاء فً 

 السٌن قبلها كما فً) مسٌطر، مصٌطر (.
ٌُظهر فً كلمة ) الصراط ( أن تحقق والتحلٌل المٌ كانٌكً لهذه المماثلة 

صفة اإلطباق لصوت الصاد بوجود صوت الراء التكراري المكتسب شٌئا من 
التفخٌم أمر صعب؛ ألن اللسان ال ٌستطٌع أن ٌتقعر إلى أعلى نقطة فً التجوٌف 

د هو الفموي لتحقٌق تلك الصفة، وعلٌه ٌكون النظٌر المجهور أو المهموس للصا
األقرب للظهور فً هذا المقطع مكانه، وهما صوتا الزاي والسٌن على التوالً. وفً 
كلمة )مسٌطر( توضح مٌكانٌكٌة النطق أن صفة اإلطباق لصوت الطاء_ مع وجود 
حركة الكسرة الخلفٌة الطوٌلة_ ٌظهر أثرها على الصوت السابق )السٌن( ؛ لذا ٌكون 

 ر السٌن المفخم و هو صوت الصاد. الصوت المنطوق فً هذا المقطع نظٌ

 المخالفة: 
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هً العلة الثانٌة بعد المماثلة التً تفسر حاالت اإلبدال التً تقع بٌن أصوات 
العربٌة، تلك اإلبداالت التً ٌصل لها ناطق العربٌة لغرض تسهٌل المقاطع المستثقلة 

لى التقارب ونطق أصواتها بصورة أوضح؛ وذلك خالفا لمعادلة المماثلة القائمة ع
بٌن المخارج وبٌن صفات النطق، فالمخالفة تقع بناء على التباٌن بٌن األصوات على 
نحو غٌر مطرد. لقد اهتم األوائل بهذه التبدٌالت الصوتٌة كثٌرا فً دراساتهم 
التطبٌقٌة لظواهر متعددة فً لهجاتهم، فوصف سٌبوٌه بعضها فً باب ما كان شاذا 

، وقال فً باب آخر: " باب ما شّذ فؤُْبِدل (ٗ٘)لٌس بمطرد مما خّففوا على ألسنتهم و
مكان الالم الٌاء لكراهٌة التضعٌف، ولٌس بمطرد... كما أن التاء فً أْسَنتوا مبدلة 

" . وهذا  (٘٘) من الٌاء، أرادوا حرفاً أخّف علٌهم منها وأجلد، كما فعلوا ذلك فً أْتلَج
صوت مغاٌر فً صفاته لألصوات تصور دقٌق ٌبٌن أن علة اإلبدال هً اختٌار 

المحٌطة به، كؤصوات اللٌن واألصوات التً تسمى أشباه اللٌن  وُتعرف بٌن العلماء 
 باألصوات المائعة . 

وٌرى المبِّرد _ فً سبب آخر من أسباب المخالفة _ أن قوما من العرب 
ٌستثقلون رفع اللسان تكرارا على الحرف المضعف؛ لذلك تجدهم ٌفصلون بٌن 

متماثلٌن بفاصل بٌنهما الختالف المخرج، وٌبدلون الحرف الثانً بالٌاء فٌظهر ال
النطق بكل سهولة، و من ذلك قولك :  ) دٌنار( فً كلمة ) دّنار (، و ) قٌراط ( فً 

 . (ٙ٘)كلمة ) قّراط (
لقد الحظ األوائل صورا متعددة للمخالفة فً لغتهم دلت بكل وضوح على 

لم ٌجدوا فً تلك النماذج الملحوظة  ما ٌعكس طرٌقة  شٌوع هذه الظاهرة، لكنهم
مطردة ٌمكن من خاللها التعمٌم على أن ثمة قانونا محددا ٌضبطها؛ لذا جاءت 
توجٌهاتهم محددة تصف كل شاهد بناء على آلٌة نطقه، وأحٌانا قد تعمم بعض 
 التوجٌهات على غٌر شاهد، أو تكون محددة فً بناء مقطعً خاص تظهر من خالله

المخالفة؛ لذلك قالوا "باب الكراهٌة واالستثقال" خصوصاً بٌن األصوات المتماثلة 
، وجاء عند ابن جنً باب (1٘)التً ٌفصل بٌنها بصوت مغاٌر من باب المخالفة 

. وعلٌه نرى أن (9٘)العدول عن التثقٌل إلى ما هو أثقل منه لضرب من االستخفاف 
 ب للمخالفة تسهٌال وتٌسٌرا للنطق.كراهٌة المقطع المستثقل هو ما دعا العر

أما عن هذه الظاهرة عند علماء العصر الحدٌث فقد ُعرفت بٌنهم باصطالح 
المخالفة كثٌرا، لكنهم لم ٌقتصروا علٌه فقط، بل حملت مصنفاتهم تسمٌات أخرى 
تصف الظاهرة وفقا لتصورهم فً فهمها، فجاء عند بعضهم اصطالح )التباٌن(، 

. والمخالفة هً علة لغوٌة صوتٌة تسٌر بعكس  (8٘)المغاٌرة(وجاء عند آخرٌن ) 
اتجاه المماثلة فً آلٌة حدوثها؛ لكنها تحقق الهدف المنشود من المماثلة نفسه، والفكر 
الصوتً فً هذه العلة ٌهدف إلى إٌجاد تباعد نطقً بٌن صوتٌن متماثلٌن أو صوتٌن 

وتٌن بصوت مخالف فً من مخرج واحد فً كلمة واحدة، وذلك بإبدال أحد الص
صفاته النطقٌة للصوت األصلً، وغالبا ما ٌكون من األصوات المائعة التً تسهل 
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نطق المقطع بصورة أوضح، والمقصود بالمائع هو الحرف القرٌب من الحركات فً 
 .  (ٓٙ)نطقه )ل، ر، ن( أو أشباه اللٌن

 (61)أنواع: المخالفة 
نٌن محددة تضبط اتجاهها، لكن ال تجري علة المخالفة فً العربٌة وفق قوا

هناك بعض الحاالت ٌمكن عّدها مطردة من باب التباٌن بٌن األصوات هدفها تحقٌق 
االنسجام الصوتً فً أبنٌة معٌنة تتابع فٌها متماثالت فتشكل مقطعا مستثقال، و هذه 

. الحاالت من اإلبدال ال ُتظهر مٌكانٌكٌة النطق لها أيُّ تؤثٌر معٌن بٌن صوت و آخر
 و نذكر منها: 

إبدال فتحة النون فً المثنى عموما كسرة من باب المخالفة لتوالً أكثر من  .ٔ
 ولداِن   فتحة، تسهٌال وتوضٌحا للنطق:      ولداَن 

نصب جمع المإنث السالم بالكسرة عوضا عن الفتحة من باب المخالفة للبعد عن  .ٕ
 توالً األمثال ) رأٌت الطالبات(.
اإلبدال الصوتً القائمة على أساس المخالفة بٌن  وهناك مجموعة من صور

أصوات مختلفة توصف عند علماء اللغة باألصوات المائعة أو أشباه اللٌن ) ن، ل، 
 ر، ي (، و هً صور غٌر قٌاسٌة هكذا ُسمعت عن العرب، نذكر منها : 

     لعن لعل ن -ٔ
 دٌنار دّنار ي -ٗ علوان عنوان ل -ٕ

ت من المخالفة بٌن صوتٌن متماثلٌن من مخرج وغالبا ما تقع هذه الحاال
واحد أو مخرجٌن متقاربٌن ٌشتركان فً الصفات النطقٌة، ومٌكانٌكٌة النطق ُتظهر 
أن ناطق العربٌة عند نطق مقطع ٌتكون من صوتٌن متشابهٌن متصلٌن مباشرة، أو 

قد بٌنهما فاصل كما فً األمثلة السابقة ٌضعف تحقٌقه ألحد الصوتٌن إلى درجة 
ٌغٌب فٌها وضوحه جلٌا؛ لذا ٌمٌل الناطق بسبب ذلك إلى إبدال الصوت األول، أو 
الثانً إلى صوت مخالف فً مخرجه أو فً بعض صفات النطق؛ لٌكون أوضح 
ٌُالحظ أن القاف والراء ٌقترب أحدهما من اآلخر فً  نطقا. ففً الشواهد السابقة 

ن من األصوات المائعة بٌنهما تباعد التفخٌم، وٌختلفان فً مخرجٌهما، والالم والنو
فً بعض صفات النطق ، لكنهما ٌتوافقان فً المخرج، والٌاء والنون من أصوات 
اللٌن، علما أن هذه حاالت لٌست مطردة فً وقوعها، لكن سبب حدوثها مٌل اللسان 
نحو أصوات لٌنة تمتاز بشًء من السهولة والٌسر فً نطقها، وٌظهر الصوت بها 

 ا فً المقطع المنطوق.أكثر وضوح
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 الخاتمة

 أهم النتائج المرصودة فً هذه الدراسة تتلخص فً :

ظاهرة اإلبدال ظاهرة صوتٌة تفسرها علل صوتٌة بكل وضوح و دقة بعٌدا عن  .ٔ
أي توجٌهات صرفٌة، ألن اإلبدال ٌعتمد كما رأٌنا على مٌكانٌكٌات النطق أثناء 

للبحث عن أسهل الطرق فً نطق  نطق الكلمات، حٌث ٌمٌل أبناء اللغة غالبا
 ألفاظهم و بذل أقل جهد ممكن بما ٌحافظ على القٌمة الداللٌة لها.

 ٌقع اإلبدال بٌن أصوات الكلمة نتٌجة ألحد السببٌن التالٌٌن :  .ٕ
أن ٌكون بسبب تؤثٌر صفة نطقٌة لصوت فً صوت آخر، و لكن ال ٌعنً  -أ

األصوات، بل كشفت أنواع  تؤثٌر صفة النطق أن ثمة صفة أقوى من أخرى بٌن
اإلبدال أن مٌكانٌكٌة النطق ُتغلّب الصفة التً تحقق انسجاما صوتٌا أكثر لتسهٌل 

 المقطع المنطوق.
أن ٌكون بسبب تباعد مخرجً النطق بٌن الصوتٌن الواقع بٌنهما  -ب

اإلبدال، فٌبدل الصوت المنطوق بجهد عضلً كبٌر بصوت مماثل له ٌنطق بجهد 
 أقل. 

ن طرٌق البحث األكوستٌكً لصور مختلفة من اإلبدال تقدٌم نتائج أكثر ٌمكن ع .ٖ
دقة آللٌات اإلبدال التً تتم أثناء عملٌة النطق، وٌمكن أٌضا تحدٌد الضوابط التً 

 تحدد خٌارات اإلبدال بٌن األصوات عند نطق أي كلمة.
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، أخرجه و صححه: رمضان التطور النحوي للغة العربٌةبرجشتراسر ) مستشرق ألمانً (،  .ٖٔ

 م .88ٗٔالقاهرة ، مكتبة الخانجً ،  ٕعبد التواب، ط
 م.88ٕٔ، ٖ، تقدٌم صالح القرمادي، ط التصرٌف العربًالبكوش، الطٌب،  .ٗٔ
 م.88٘ٔ، جامعة القاهرة : نهضة الشرق، مدخل إلى علم اللغةحجازي، محمود فهمً،  .٘ٔ
 م.88ٖٔدار الفالح، األردن ،   علم اللغة ،الخولً، محمد علً،  .ٙٔ
، تحقٌق  راإلبدال والمعاقبة والنظائهـ(، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، 1ٖٖالزجاجً ) .1ٔ

 .8ٕٙٔوتقدٌم وشرح: عز الدٌن التنوخً، دمشق ، مجمع اللغة العربٌة، 
 .89ٕٔالقاهرة ، مكتبة الخانجً ، ٕ، تحقٌق: عبدالسالم هارون، ، طالكتابهـ(، 99ٔسٌبوٌه) .9ٔ
 هـ( جالل الدٌن :8ٔٔالسٌوطً) .8ٔ
 م.889ٔ، تعلٌق: فإاد علً منصور، بٌروت ، الكتب العلمٌة، المزهر فً علوم اللغة -

، تحقٌق. أحمد شمس الدٌن، بٌروت ، دار الكتب العلمٌة، همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع  -
 م. 889ٔ

 (، القاهرة ، مكتبة الخانجً.التطور اللغوي )مظاهره وعلله قوانٌنهعبد التواب، رمضان،  .ٕٓ
انجً ، ، القاهرة ، الخأثر القراءات فً األصوات اللغوٌة و النحو العربًعبد الصبور شاهٌن،  .ٕٔ

 م .891ٔ
، تحقٌق: غازي مختار اللباب فً علل البناء واإلعرابهـ (أبو البقاء عبدهللا، ٙٔٙالعكبري) .ٕٕ

 م.88٘ٔطلٌمات، بٌروت ، دار الفكر المعاصر، 
 م. 89٘ٔ، القاهرة ، عالم الكتب ، ٖ، طدراسة الصوت اللغويعمر، أحمد مختار،  .ٖٕ
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 حمد القصاص، األنجلو المصرٌة.، تعرٌب:عبد الحمٌد الدواخلً وم، اللغةفندرٌس .ٕٗ
 م.8ٙٙٔ، ترجمة : صالح القرمادي، تونس، دروس فً علم أصوات العربٌةكانتٌنو، جان،  .ٕ٘
، تحقٌق: عبد الخالق عظٌمة ُعضٌمة ، المقتضبالعباس محمد بن ٌزٌد، أبو هـ(9ٕ٘المبِّرد) .ٕٙ

 م.88ٗٔوزارة األوقاف، القاهرة ،  

 
 

 

 

 

 

 الهوامش
                                      

_  ٖٕٗشاهٌن ، عبد الصبور ، أثر القراءات فً األصوات اللغوٌة و النحو العربً ،  ص  .0
ٕٗٗ . 

 .11ستٌتٌة، سمٌر شرٌف، األصوات اللغوٌة، رإٌة عضوٌة و نطقٌة و فٌزٌائٌة ، صا .ٕ

 .1ٗ،٘ٗ،ٓٗانظر:ابر كرومبً، دٌفٌد، مبادئ علم األصوات العام ، ص .ٖ
 ، وما بعدها.ٔٔٔانظر:عمر، أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي ، ص  .ٗ

 .11المرجع السابق، ص  .٘

 .ٗ٘ٔاللغة العربٌة، ص  ابن فارس ،أحمد بن فارس الصاحبً، فقه .ٙ

 .ٗٔٔانظر : ابن الندٌم ، أبً الفرج محمد بن أبً ٌعقوب إسحاق، الفهرست ، ص .1
 .91انظر :المرجع السابق ، ص .9

الزجاجً ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، اإلبدال والمعاقبة والنظائر ، تحقٌق وتقدٌم  .8
 .8ٕٙٔ –دمشق  -وشرح: عز الدٌن التنوخً، دمشق : مجمع اللغة العربٌة 

 م.8ٙٓٔأبوالطٌب اللغوي، عبد الواحد بن علً، كتاب اإلبدال، دمشق،مجمع اللغة العربٌة،  .ٓٔ
ًّ بن أحمد بن حبقة، لسان العرب، ط .ٔٔ م بن عل ، بٌروت : دار ٖابن منظور، محمد بن ُمكرَّ

 م ، مادة )بدل(.888ٔإحٌاء التراث العربً ، 

تطور النحوي للغة العربٌة، أخرجه و صححه: انظر : برجشتراسر ) مستشرق ألمانً (، ال .ٕٔ
 .1ٕ -ٕٙم ، ص88ٗٔ، القاهرة، مكتبة الخانجً ، ٕرمضان عبد التواب، ط

السٌوطً ، جالل الدٌن، تحقٌق: فإاد علً منصور، المزهر فً علوم اللغة،  بٌروت، دار  .ٖٔ
 .ٖٙ٘/ٔ، ج889ٔالكتب العلمٌة، 

على اختالف بٌن علماء اللغة؛ فقد جاءت  وحروف اإلبدال فً اللغة العربٌة أحد عشر حرفاً  .ٗٔ
. المبِّرد، المقتضب، 1ٖٕ/ٗعندهم فً باب البدل وحروف اإلبدال. انظر: سٌبوٌه، الكتاب، ج

 .ٕٙٗ/ٖ. السٌوطً، همع الهوامع، ج9ٕٙ/ ٕ. العكبري، اللباب، ج88ٔ/ٔج
 لسان العرب،.... مادة )مثل(. .٘ٔ

 المصدر السابق، مادة )ضرع(. .ٙٔ
 .11ٗ/ٗجسٌبوٌه، الكتاب،  .01

 .19ٗ/ٗالمصدر السابق ج .9ٔ
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 .ٖٓٙ/ٔ، ج88ٗٔالمبِّرد ، المقتضب ، تحقٌق عبدالخالق عظٌمة، القاهرة ، وزارة األوقاف ،  .8ٔ

، ٕٔٓٓابن جنً ، الخصائص، تحقٌق: عبد الحمٌد هنداوي ، بٌروت ، دار الكتب العلمٌة ،  .ٕٓ
 .8ٙٗ-8٘ٗ/ٔج

م، 81ٓٔوة، حلب، المكتبة العربٌة، ابن عصفور ، الممتع فً التصرٌف، تحقٌق فخر الدٌن قبا .ٕٔ
 .8ٗ-9ٗ/ٓٔ. ابن ٌعٌش، شرح المفصل، بٌروت ، عالم الكتب ،ج656/ ٔج

 جاءت هذه التسمٌات عند كل من: .ٕٕ

 ._ على التوالً ٘ٗٔ، صٗلمصرٌة،، طأنٌس، إبراهٌم،  األصوات اللغوٌة، مصر ، األنجلو ا -

قوانٌندده(، القدداهرة ، مكتبددة الخددانجً، عبددد التددواب، رمضددان، التطددور اللغددوي )مظدداهره وعللدده  -

 .ٕٕص

 .19ٖعمر، أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص -

 9ٕبرجشتراسر، التطور النحوي للغة العربٌة، ص -

 .89ٕجاءت هذه التسمٌة عند، علً عبد الواحد وافً، علم اللغة، ص  .ٖٕ

 جاء اصطالح التقرٌب عند: .ٕٗ

 .8ٙم، ص88ٕٔ، ٖح القرمادي، طالبكوش، الطٌب، التصرٌف العربً ، تقدٌم صال -

 .ٕٙجان كانتٌنو، دروس فً علم العربٌة، ص  -

 .8ٕانظر : برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربٌة، ص .ٕ٘

 .9ٗٔإبراهٌم أنٌس، األصوات اللغوٌة، ص .ٕٙ
 .19ٗ/ٗسٌبوٌه،الكتاب، ج .1ٕ
 ،ٖٗ-ٖٖبرجشتراسر، التطور النحوي للغة العربٌة ، ص .9ٕ
 .٘ٗٔص  إبراهٌم أنٌس، األصوات اللغوٌة .8ٕ
 .٘ٗٔانظر :المرجع السابق، ص  .ٖٓ

 .ٕٖٕت اللغوٌة و النحو العربً ، صانظر : عبد الصبور شاهٌن ، أثر القراءات فً األصوا .ٖٔ
 . ٖٖٕانظر : المرجع السابق ، ص .ٕٖ
 . 1ٗٔانظر : إبراهٌم أنٌس، األصوات اللغوٌة، ص  .ٖٖ
 .9ٖٕحو العربً ، صت اللغوٌة و النانظر : عبد الصبور شاهٌن ، أثر القراءات فً األصوا .ٖٗ

، محمد علً الخولً، علم اللغة، ص 1ٗٔ-ٙٗٔانظر : إبراهٌم أنٌس، األصوات اللغوٌة، ص  .ٖ٘
.  أضاف أحمد مختار عمر اتجاها آخر ٖٕ، رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص ٖٙ

 ألنواع المماثلة المذكورة عند العلماء فقال: " هناك مماثلة من ناحٌة المخرج أو من ناحٌة
الكٌفٌة". و ال ٌبدو هذا الوجه جدٌدا إال من باب التوضٌح ، أكثر من أنه نوع مستقل للمماثلة. 

 .18ٖانظر : دراسة الصوت اللغوي، ص 
 .ٖٕرمضان عبد التواب التطور اللغوي،، ص  .ٖٙ

، ابن ٌعٌش، ٖٙ٘، ابن عصفور، الممتع، ج/81ٔ/ٔانظر: ابن جنً، سر صناعة اإلعراب ج .1ٖ
، إبراهٌم أنٌس األصوات 1ٓ. الطٌب البكوش،التصرٌف العربً ص 9ٗ/ٓٔشرح المفصل ج

 .1ٗٔاللغوٌة، 

 .8٘فندرٌس، اللغة، تعرٌب:عبد الحمٌد الدواخلً ومحمد القصاص، األنجلو المصرٌة، ص  .9ٖ
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و ذكر عبد التواب هذه الحالة دون  ٕ٘انظر: رمضان عبد التواب، التطور اللغوي،، ص  .8ٖ

ثلة من القرآن الكرٌم كما حللها من قبل سٌبوٌه والمبِّرد، توجٌه صوتً مع استشهاده ببعض أم
. وقال: تقول العرب 8٘ٔ/ ٗقال سٌبوٌه باب ما تكسر فٌه الهاء التً هً عالمة اإلضمار ج

 مررت )بهً( قبل ذلك بهو.

 .1ٔالطٌب البكوش، التصرٌف العربً، ص  .ٓٗ
أصوات العربٌة، ص ، كانتٌنو، دروس فً علم ٕٙرمضان عبدالتواب، التطور اللغوي، ص  .ٔٗ

. وجاء عند ابن جنً فً بعض لهجات العرب قلب تاء االفتعال داالً مع الجٌم كما فً) ٖ٘
 89ٔ/ٔاجتمع  اجدمع( انظر : سر صناعة اإلعراب، ج

 .ٖٙٗ/ٕانظر : العكبري، اللُباب، ج .ٕٗ

م، وإن و ٌقول الطٌب البكوش : إذا كان الصوت المفخم هو عٌن الفعل فالمماثلة ال تقع فً الرس .ٖٗ
ظهرت تكون فً النطق، فنقول: )ارتطم، انتصر(  انظر : الطٌب البكوش، التصرٌف العربً، 

.  و جاء عند رمضان عبدالتواب من أشكال هذه المماثلة إبدال حركة اسم اآللة فً أوله 1ٓص
 .ٖٖمن الفتحة بالكسرة تحت تؤثٌر فتحة العٌن) َمفَعلة (  )ِمفَعلة(، التطور اللغوي،ص

، أحمد عمر مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص ٖٓٙ- ٖٙ٘/ٔابن عصفور، الممتع،جانظر: .ٗٗ
ٕٖ٘. 

. و هذه من المماثالت التً ظهرت فً لهجات 1ٕرمضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص  .٘ٗ
 العربٌة.

 .9٘ٔ/ٔانظر : ابن جنً، سر صناعة اإلعراب ج .ٙٗ
 ٖٖٓ-ٖٖٗ/ٕالعكبري، اللُباب، ج .1ٗ

 .9٘ٔ/ٔ، جابن جنً، سر صناعة  اإلعراب .9ٗ
 .ٖٖ، رمضان عبدالتواب، التطور اللغوي، ص91ٕ/  ٖانظر : سٌبوٌه، الكتاب، ج .8ٗ
 .ٖ٘رمضان عبدالتواب، التطور اللغوي، ص .ٓ٘

 . 19ٗ -11ٗ/ ٗسٌبوٌه،  الكتاب، ج .ٔ٘
 .ٖ٘رمضان عبدالتواب، التطور اللغوي، ص .ٕ٘
 .19ٗ/ٗانظر : المرجع السابق، ج .ٖ٘

 .9ٔٗ/ ٗانظر : المرجع السابق، ج .ٗ٘

 .ٕٗٗ/ٗسابق، جالمرجع ال .٘٘

 .9ٖٔ/ٔانظر : المبِّرد، المقتضب، ج .ٙ٘
 .9ٖٗ/ٗانظر : سٌبوٌه،  الكتاب، ج .1٘
)باب تدافع الظاهر( و حدٌث ابن جنً   8ٕ/ٕ، و انظر : جٕٕٙ/ ٕابن جنً، الخصائص، ج .9٘

عن استحسان العرب لبعض حاالت اإلبدال من باب المخالفة فً شواهد دون غٌرها، استثقاال 
 ٌثارا لصوت مكان آخر تارة أخرى.لمتماثالت تارة و إ

. ُٕٙعرفت المخالفة باصطالح :) التباٌن ( عند جان كانتٌنو، دروس فً أصوات العربٌة، ص .8٘
. و 1ٖ، رمضان عبدالتواب، التطور اللغوي، ص 1ٕالطٌب البكوش، التصرٌف العربً، ص

اهٌم أنٌس، ؛ إبرٖٓ٘اصطالح ) المغاٌرة ( : محمود فهمً حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص
 .8ٙٔاألصوات اللغوٌة، ص 

. الطٌب البكوش، 1ٓٔ. إبراهٌم أنٌس، األصوات اللغوٌة، ص ٕ٘انظر : فندرٌس، اللغة، ص  .ٓٙ
 .ٖٖٓ. أحمد عمر مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص 1ٕالتصرٌف العربً، ص 

 .ٖٖٔ، دراسة الصوت اللغوي، ص ٖٗالتطور اللغوي، ص  .ٔٙ


