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�إربد  -الأردن

امللخّ �ص
�سعت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر اللغة املكتوبة يف حتليل الإعالل عند ال�صرفيني العرب ،وذلك
بالنظر يف ما طرحه �أولئك ال�صرفيون الأقدمون واملعا�صرون من حتليالت ،ت�شتمل على الو�صف والتعريف
والتق�سيم لظاهرة الإعالل يف العربية ،ومن ثم ،فقد تبني �أن كثري ًا من حتليالت �أولئك ال�صرفيني يف هذا
الباب ،و�ضعت بعد النظر يف املكتوب ال املنطوق ،وعليه ،راحت الدرا�سة ت�أتي ب�شواهد ون�صو�ص تثبت تلك
احلالة من الأثر للغة املكتوبة .ومن ثم؛ خل�صت الدرا�سة �إىل نتائجها النهائية.

الكلمات املفتاحية :اللغة املكتوبة ،التحليل ،ال�صرف ،املنطوق� ،شواهد.
http://journals.uob.edu.bh
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The Effect of Written Language on Arab
Morphologists’ Analysis of I’lal
Mohammad Ahmad Abu Eid
Arabic Department
Al-Balqa’ Applied University - Irbid College
Irbid- Jordan

Abstract
This study sought to reveal the effect of written language on Arab morphologists’
analysis of I’lal. It also revealed that a lot of those morphologists’ analyses, in this
regard, were cited after the examination of the written not the spoken texts. Based
upon this, the study stated quotations and texts which prove that state of the written
language. The study concluded its final results.
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أثر اللغة المكتوبة في تحليل اإلعالل
عند الصرفيين العرب
حممد �أحمد �أبو عيد
ق�سم اللغة العربية و�آدابها
كلية �إربد اجلامعية  -جامعة البلقاء التطبيقية
�إربد  -الأردن
 ت�صدير:ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل تتبع �أثر اللغة املكتوبة
يف حتليل الإعالل عند ال�صرفيني العرب ،وهي� ،أي
الدرا�سة� ،إذ ت�سعى لذلك ،ف�إنها تلتم�س ر�شدها يف
ما تقرره الل�سانيات املعا�صرة من �أمر الف�صل بني
املنطوق واملكتوب ف�ص ًال حا�سم ًا ،1ومن �ضرورة �أن
ينبني التحليل اللغوي ،ومنه التحليل ال�صريف على
املنطوق ال املكتوب� ،2إذ هو� ،أي املنطوق ،املج�سد
الأول والأوفى للغة ،فالإن�سان عرف املنطوق� ،أو ًال،
ومن ثم ،ابتكر الكتابة ،والطفل يكت�سب النطق،
ثم يتعلم الكتابة ،وعلى ذلك ،فاملنطوق هو الأكرث
ا�ستعما ًال يف حياتنا اليومية.3
الإعالل "مفهوم ًا":ين�ص ال�صرفيون العرب التقليديون على �أن
الإعالل تغيري يطر�أ على �أحد �أحرف الكلمة� ،إذا
كان ذلك احلرف هو �أحد حروف العلة �أو الهمزة.4
�أما �أنواعه ،فثالثة:5
 �إعالل بالقلب.� -1سو�سري ،علم اللغة العام� ،ص.43
� -2أوجن ،ال�شفاهية والكتابة� ،ص.302-202
 -3فوزي ال�شايب ،حما�ضرات يف الل�سانيات� ،ص.61
� -4أحمد احلمالوي� ،شذا العرف يف فن ال�صوت� ،ص941؛ وحممد
بندق ،احلذف الإعاليل ،مظاهره وعلله� ،ص9؛ واجلرجاين،
املفتاح� ،ص.39
 -5احلمالوي� ،ص.941
http://journals.uob.edu.bh

 �إعالل باحلذف. �إعالل بالنقل �أو الت�سكني.وكان �أحد علماء ال�صرف ال�صوتي املعا�صر
( ،)Phonological morphologyعرف الإعالل
و�أنواعه ،من وجهة نظر �صوتية معا�صرة ،بالقول:
�إنه تغيري تتعر�ض له الكلمة العربية بحلول �صوت
مكان �صوت �آخر ،وهو ما ي�سمى بالقلب� ،أو ب�سقوط
�صوت �سقوط ًا كلي ًا ،وهو ما ي�سمى باحلذف� ،أو
ب�سقوط عن�صر من عنا�صر �صوت العلة ،وهو ما
ي�سمى بالإعالل نق ًال �أو ت�سكين ًا.6
�إن ظاهر العبارة ي�شي بالتطابق يف التعريف
والتق�سيم بني ال�صرفيني التقليديني وال�صرفيني
املعا�صرين ،لكن باطنها مييط اللثام عن م�سائل
خالفية جمة؛ ذلك �أن ال�صرفيني العرب التقليديني
ظلوا ي�صفون اللغة املكتوبة ،ومن ثم ،جاء و�صفهم
للإعالل بالقلب �أو احلذف �أو النقل نتاج ًا للنظر
يف املكتوب ال املنطوق ،وذلك ،بدليل �أنهم �ضمنوا
تعريفهم للإعالل م�صطلح احلرف ،يف مقابل
ال�صوت عند علماء ال�صرف ال�صوتي ،وهو� ،أي:
احلرف ،م�صطلح كتابي؛ وبدليل تف�صيالت
�أخرى كثرية �ست�أتي عليها الدرا�سة يف ما يتلو من
�صفحات.
 -6عبد ال�صبور �شاهني ،املنهج ال�صوتي� ،ص.761
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�إن و�صف الإعالل ب�أنه تغيري يف احلروف عند
ال�صرفيني التقليديني ،وو�صفه بالتغيري يف الأ�صوات
عند ال�صرفيني املعا�صرين� ،إمنا يعرب ،وفق ما ترى
الدرا�سة ،عن مرجعية كل من الدر�سني التقليدي
واملعا�صر يف النظر لدر�س الإعالل ،بخا�صة،
وللدر�س ال�صريف ،بعامة ،فالدر�س التقليدي بتبنيه
احلرف� ،إمنا هو ينظر يف اللغة املكتوبة ،يف حني
�إن الدر�س املعا�صر بتبنيه ال�صوت� ،إمنا هو ينظر
يف اللغة املنطوقة ،وهي� ،أي :اللغة املنطوقة ،قطب
الرحى يف الدرا�سات اللغوية املعا�صرة.7
على �أية حال ،ف�إذا كان تعريف الإعالل
يك�شف عن ذلك التباين يف املرجعيات بني
ال�صرفيني التقليديني وال�صرفيني املعا�صرين،
ف�إن النقا�ش يف حتليل الإعالل ،من جهة الو�صف
والتق�سيم ،يك�شف عن نتائج ذلك التباين يف النظر
للإعالل ،اتكا ًء على اللغة املنطوقة �أو املكتوبة.
وعليه ،ف�إنه �سيك�شف ،يف النتيجة الكلية ،عن �أثر
اللغة املكتوبة يف حتليل الإعالل ،وفق ما ر�سخ
عند ال�صرفيني العرب التقليديني ،وهم� ،أي:
ال�صرفيون التقليديون ،من تعر�ض لنقد الذع من
قبل ال�صرفيني احلداثيني.8
�إن مهمة هذه الدرا�سة تتبني يف تقدمي
�إثباتات ن�صية ،تظهر كيف �أن حتليل الإعالل
عند ال�صرفيني التقليديني قد بني على �أ�سا�س من
النظر للغة املكتوبة ال املنطوقة ،وهي مهمة بيانها
يف ما هو �آت:
الإعالل بالقلب:وهو ،كما تفهمه الدرا�سة ال�صوتية املعا�صرة،
ينبني على حلول �صوت مكان �صوت �آخر خمتلف،9
على �أن يكون هذا الإحالل ال�صوتي يف حروف العلة
والهمزة ،ولعل �أظهر تلك الإعالالت:

* قلب الألف واواً:

يجمع ال�صرفيون العرب على �أن الألف تقلب

 -7رم�ضان عبد التواب ،ف�صول يف فقه العربية� ،ص.693
 -8عبد ال�صبور �شاهني� ،ص.571
 -9عبد ال�صبور �شاهني� ،ص.761
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واو ًا� ،إذا ان�ضم ما قبلها ،كبويع و�ضورب 10ومثل
ذلك قوبل وحو�سب وحورب 11و�شوهد.12
�إن هذا الو�صف ملا حدث من �إعالل يف الكلمات
ال�سالفة الذكر� ،إمنا ينبني على النظر يف املكتوب
دون املنطوق ،بدليل �أنه يفرت�ض �أن ثمة �ضمة قبل
الواو (ال�ضمة الطويلة) ،يف حني �إن الواقع املنطوق
ال يثبت �أي وجود لتلك ال�ضمة املزعومة ،فما يلي
الباء يف «بويع» ،مث ًال� ،ضمة طويلة ،وهي الواو
ذاتها:
،
بويع = a buuyi
وحركة ال�شني يف "�شوهد" ،مث ًال ،هي ال�ضمة
الطويلة ،ورمزها الواو ،ومن ثم ،ال ي�صح �أن يقال:
�إن الألف �ضم ما قبلها ،فقلبت واو ًا ،ولكن يقال:
�إن بناء الفعل للمفعول من هذه ال�صيغة يقت�ضي
�إبدال الفتحة الطويلة يف حالة البناء للفاعل� ،ضمة
طويلة يف البناء للمفعول ،وذلك من باب ا�ستعمال
احلركات يف وظائف نحوية.13
والكتابة ال�صوتية تف�صح عن ذلك التحول:
Šuuhida
uu

Šaahada

→
→

aa

�إن ما جرى هو ا�ستبدال ال�ضمة الطويلة
بالفتحة الطويلة ،فح�سب ،وال وجود لل�ضمة قبل
الواو.
وكذلك الأمر يف حو�سب ،وما جرى على
�شاكلتها:
ħuusiba
uu

→
→

ħaasaba
aa

�إن توهم وجود احلركات الق�صرية قبل
احلركات الطويلة ب�أثر من الكتابة ال�سريانية،14
والنظر �إىل احلركات الطويلة على �أنها
 -10احلمالوي� ،ص.161
 -11عبد العزيز عتيق ،املدخل �إىل علم ال�صرف� ،ص.03
� -12أبو ال�سعود �سالمة ،تي�سري ال�صرف� ،ص.12
 -13عبد ال�صبور �شاهني� ،ص.091
 -14حممد �أبو عيد� ،ص.612
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كال�صوامت ،تقبل احلركة ،هو ما قاد ال�صرفيني
�إىل �إر�ساء تلك القاعدة التي تتكلم عن �ضم ما قبل
الواو يف �ضورب و�شوهد وما �إىل ذلك ،وعليه ،ف�إن
ه�ؤالء ال�صرفيني و�ضعوا قواعدهم بعد النظر يف
خط من كالم ،ال يف ما نطق.

* قلب الواو والياء �ألفاً:

تقلب الواو والياء �ألف ًا ،وفق ال�صرفيني العرب،
�إذا حتركتا وانفتح ما قبلهما ،كما يف قال من ق َو َل
وباع من بيع و�صاد من �صيد ،15ومثلها باب وناب
وغزا ورمى وبكى وخ�شى وير�ضى.16
وكرة �أخرى ،ف�إن النظر يف اللغة املكتوبة هو
ما قاد �إىل الو�صف� ،أعاله ،فال�صرفيون حلظوا
تغري ًا يف ال�شكل املكتوب للكلمة ،متثل بحلول الألف
حمل الواو يف مثل" :قول" و"قال" ،ومتثل بحلول
الألف حمل الياء يف "بيع" و"باع" ،فقرروا الإعالل
بالقلب� ،إذ �إن ظاهر البنية املكتوبة يوحي بذلك.
�أما النظر يف املنطوق ،فيقرر �أن ما جرى هو
�إعالل باحلذف ال بالقلب ،وهو حذف ب�إ�سقاط
الواو �شبه احلركة التي وقعت بني فتحتني ،ومن
ثم ،ات�صلت الفتحتان لت�شكال فتحة طويلة ،17ولعل
الكتابة ال�صوتية تف�صح عما جرى يف هذه الكلمات
و�أ�ضرابها:
qaala
φ
baa،a
φ

→
→

qawala
w

→
→

baya،a
y

�إن �سقوط الواو والياء ،ثمة ،كان تخل�ص ًا من
وقوع االنزالق الواوي واليائي بني حركتني ،18بدليل
�أن الواو والياء وقعتا يف �أمثلة �أخرى بني حركة
 -15اجلرجاين� ،ص ،29وابن ع�صفور ،املمتع يف الت�صريف،
�ص ،255وعبد العزيز عتيق� ،ص.73
-16عبد ال�صبور �شاهني� ،ص.491
 -17عبد ال�صبور �شاهني� ،ص.591-491
 -18امل�صدر نف�سه� ،ص.591-491
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و�صامت ،ومل يحدث مثل ذلك الإ�سقاط ،كما يف
القول والبيع.19

* قلب الياء واواً:

ومثل ذلك يحدث عند ال�صرفيني �إذا كانت
الياء �ساكنة مفردة م�ضموم ًا ما قبلها يف غري
جمع كموقن ومو�سر ويوقن20؛ وكرة �أخرى ،ف�إن
النظر يف اللغة املكتوبة ،وحده ،قاد �إىل مثل ذاك
التحليل؛ فالناظر يف ال�شكل الكتابي يرى حتو ًال يف
حلول الواو مكان الياء ،ويرى �ضمة مر�سومة قبل
الواو يفُ " :موقن" و"م ُو�سر" و"يوقن" ،يف حني
�إن املنطوق يف�صح عن الأمر ،على نحو خمتلف،
فالياء عن�صر مزدوج انزالقيّ ،مت التخل�ص منه،
لأنه �سبق بعن�صرين :مزدوج انزالقي وحركة
ق�صرية ،وعليهّ ،مت تعوي�ض الإ�سقاط مبطل احلركة
الق�صرية قبل الياء ،لت�صبح حركة طويلة:
yuuqin
φ
uu

→

yuyqin

→

y

→

u

وعليه ،ف�إن ما جرى هو �إعالل باحلذف ،حذف
الياء والتعوي�ض عنها باملطل ،وال قلب يف واقع
املنطوق.
ومثل "يوقن" "مو�سر" ،وما جاء على نحوها:
muusir

→

φ

→

uu

→

muysir

* قلب الواو ياء:

y
u

ذكر �سيبويه �أن الواو تقلب يا ًء ،يف مثل�َ :س ِّيد
و�ص ْي ِوب.21
و�ص ِّيب� ،إذ �إن �أ�صلهما َ�س ْي ِود َ
َ
واحلق �أن الدر�س ال�صوتي ينحاز باملطلق
ملا ذكره �سيبويه ،فما جرى ،نطق ًا ،هو ما جرى،
كتابة ،فالياء حلت مكان الواو يف اللغتني املنطوقة
 -19ابن ه�شام� ،أو�ضح امل�سالك� ،ص.235
 -20احلمالوي� ،ص.16
� -21سيبويه ،الكتاب ،ج� ،4ص.563

73

)Semat 3, No. 1, (Jan. 2015

واملكتوبة ،ولعل الكتابة ال�صوتية تف�صح عن ذلك
الإعالل بالقلب:
sayyid

→
y

saywid
→

w

ومثلها َ�ص ِّيب:
sayyib

→

y

→

Saywib
w

�أما ما ذكره �سيبويه من قلب الواو ياء �إذا
�سكنت الواو وقبلها ك�سرة ،كما يف ميزان وميعاد،22
فال قلب فيه ،بل هو حذف ُع ِّو�ض عنه باملطل،
فالواو �أ�سقطت لثقل نطقها مع الك�سرة الق�صرية،
والك�سرة الق�صرية مطلت لتكون ك�سرة طويلة:
→ miwzaan

miizaan
φ

→

w

ii

→

i

ومثلها ميعاد:
mii،aad

→

φ

→
→

ii

miw،aad
w
i

والقلب يف ما ذكره �سيبويه� ،أعاله ،ال يقع �إال
يف الكتابة ،ذلك �أن الواو يف موزان وموعاد ،حلت
حملها الياء يف ميزان وميعاد ،وهو ما يتخالف
وحقائق املنطوق.
ولعل مما حلله ال�صرفيون التقليديون وتوافق
مع معطيات الدر�س ال�صوتي املعا�صر قلب الواو
ياء� ،إذا ك�سر ما قبلها وكانت �آخر ًا� ،أي �إذا تطرفت
وقوي� ،23إن
ر�ضي ود ُِع َي َ
الواو بعد ك�سرة ،من نحوَ :
الكتابة ال�صوتية يف هذه الأمثلة تك�شف عن واقع
ذلك القلب:
rađiya

→

rađiwa

y

→

w

 -22امل�صدر نف�سه� ،ص.532
 -23عبد العزيز عتيق� ،ص.03
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ومثلها ق ِوي و�أ�ضرابها:
qawiya

→

qawiwa

y

→

w

* قلب الألف ياء:
ويحدث القلب �إذا انك�سر ما قبل الألف ،كقولك
يف م�صباح :م�صابيح ويف مفتاح :مفاتيح� ،24إن
ما ينبغي ملثل هذه الدرا�سة �أن ت�شري �إليه يف هذا
املو�ضع ما ي�أتي:
 �إن الألف يف "م�صابيح" ،مل يك�سر ما قبلها،وحركة الباء لي�ست �إال الك�سرة الطويلة املثبتة
يف الكتابة ياء ،وكذلك ،ف�إن حركة التاء يف"
مفاتيح” هي الك�سرة الطويلة ،وال وجود لك�سرة
ق�صرية قبل الياء.
 �إن توهم وجود احلركات الق�صرية قبل احلركاتالطويلة لي�س �إال من خداع اللغة املكتوبة التي
تثبت ر�سم الك�سرة قبل الياء والفتحة قبل
الألف وال�ضمة قبل الواو.
 �إن ما جرى يف واقع املنطوق هو �إعالل بالقلب،حق ًا ،فالفتحة الطويلة قلبت ك�سرة طويلة.25
 �إن الكتابة ال�صوتية تك�شف عن ذلك كله:maffaatiiħ
ii

→
→

mafaataaħ
aa

وكذلك م�صابيح:
masaabaaħ → masaabiiħ
ii

→

aa

* قلب الهمزة �ألف ًا:
وفق حتليالت ال�صرفيني التقليديني ف�إن
الهمزة تقلب �ألف ًا �إذا �أ�سكنت وانفتح ما قبلها،26
وعلى ذلك ،فال�صرفيون جعلوا الهمزة مع �أحرف
العلة الثالثة يف باب واحد ،وعذرهم يف ذلك �أن
 -24ابن ه�شام� ،ص.255
 -25عبد ال�صبور �شاهني� ،ص.681
 -26اجلرجاين� ،ص.39
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رمز الألف يف �أ�صل الكتابة رمز للهمزة ،ومل يحدث
التمييز بني ال�صوتني ،كتابي ًا� ،إال يف منت�صف
القرن الثاين ،تقريب ًا ،حني اختار اخلليل بن �أحمد
للهمزة رمز العني ال�صغرية ،وجعل ذلك الرمز
ممث ًال لذلك ال�صوت احلنجري ،27ومن ثم ،وقع
اال�ضطراب عند ال�صرفيني يف �إعالالت الهمزة.28
ومن ذلك اال�ضطراب ،النظر �إىل حذف
الهمزة على �أنه �إعالل بالقلب ،كما يف "ر�أ�س"
و"را�س" ،وهو ما تك�شف عنه الكتابة ال�صوتية:
ra’s → raas
φ
aa

→

‘

→ a

فالهمزة �أ�سقطت ،كلي ًا ،ومل تقلب �ألف ًا ،بل
جرى تعوي�ض الإ�سقاط مبطل الفتحة الق�صرية
لتكون فتحة طويلة.

* قلب الواو همزة:

يقرر ال�صرفيون �أن �أوىل الواوين تقلب همزة،
�إذا اجتمعتا يف �أول الكلمة ،وكانت الثانية متحركة،
كالأوىل ،ومثال ذلك جمع "وا�صلة" على وزن
فواعل "ووا�صل" بواوين ،الأوىل فاء الكلمة والثانية
واو ال�صيغة ،فقلبت الأوىل همزة وقيل� :أوا�صل.29
وكرة �أخرى ،ف�إن املكتوب هو ما يظهر الواو
الثانية يف "و َوا�صل" على �أنها تليت بحركة
ق�صرية ،ب�سبب من �إثبات املكتوبات العربية
للفتحة قبل الألف (الفتحة الطويلة)� ،إن العدول،
هنا ،من الواو �إىل الهمزة لي�س �إال ب�سبب ال�صعوبة
املقطعية ،30وهي ال�صعوبة املمثلة باجتماع انزالقني
يف مبتد�أ الكلمة العربية.Wawaasil :
ومما ورد يف هذا الباب تكلم ال�صرفيني العرب
على قلب الواو همزة �إذا اجتمعت واوان� ،أوالهما
متحركة ،والثانية �ساكنة ،كما يف" �أوىل” من
"ووىل".31
 -27عبد ال�صبور �شاهني� ،ص.171
 -28امل�صدر نف�سه� ،ص.171
 -29امل�صدر نف�سه� ،ص.871
 -30امل�صدر نف�سه� ،ص.871
 -31امل�صدر نف�سه� ،ص.871
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�إن النظر �إىل الواو الثانية يف "ووىل"
على �أنها �ساكنة لي�س �إال خداع ًا من الكتابة؛
فال�صرفيون العرب نظروا للحركات الطويلة على
�أنها كال�صوامت تقبل الت�سكني نتيجة متثيلها يف
الأبجدية العربية بالتوازي مع متثيل ال�صوامت ،يف
حني �إن احلركات الق�صرية مل متثل يف املكتوبات
العربية �إال يف موا�ضع حمددة.
�إن الواو الثانية يف "ووىل"' ،لي�ست �إال �ضمة
طويلة ،وهي حركة حتركت بها الواو الأوىل،
وهي واو ،كتابة ،و�شبه حركة ،نطق ًا ،وعليه ،ف�إن
ما جرى هو قلب للواو الأوىل همزة ،لي�س لأن ما
بعدهما �ساكن ،بل ا�ستبدل الناطق اللغوي الهمزة
بالواو ،تخل�ص ًا من هذا التجان�س الثقيل بني الواو
�شبه احلركة وال�ضمة الطويلة ،وهو التجان�س الذي
توهمه ال�صرفيون بني واوين ب�سبب من اخللط بني
الر�سم الكتابي ومدلوله ال�صوتي.32
ولعل يف الكتابة ال�صوتية ما ي�شري �إىل هذا
ال�ضرب من الإعالل:
‘uulaa

→

wuulaa

‘

→

w

 الإعالل باحلذف:ويفرت�ض به �أن يتم ب�إ�سقاط �أحد �أ�صوات
الكلمة ،ومما ذكره ال�صرفيون التقليديون يف هذا
الباب حذف حرف العلة للتخفيف �أو للتخل�ص من
التقاء ال�ساكنني ،كما يف "يعد" م�ضارع "وعد"،
�إذ �أ�صله "يوعد" ،فحذفت الواو تخفيف ًا ،ومثل
امل�ضارع الأمر "عد" وامل�صدر "عدة' ،ومثل ذلك:
"مل يقم" ف�إن �أ�صله "مل يقوم' ،فحذفت الواو
للتخل�ص من التقاء ال�ساكنني.33
�إن ما ذهب �إليه الدر�س التقليدي من تقرير
الإعالل باحلذف يف الأمثلة� ،أعاله� ،إمنا هو ينبني
على النظر يف املكتوب ،وحده ،فالتحول يف الأ�شكال
الكتابية من" :وعد" �إىل "بعد" ومن "يقوم" �إىل
"يقيم" يظهر حذف ًا لأحد �أحرف الكلمة ،وهو ما
و�صفه ال�صرفيون التقليديون بالإعالل باحلذف.
 -32امل�صدر نف�سه� ،ص.971
 -33عبد العليم �إبراهيم ،تي�سري الإعالل والإبدال� ،ص.6
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�أما املنطوق فيظهر �أن كل واحدة من احلاالت
امل�شار �إليها� ،أعاله ،متثل نحو ًا خمتلف ًا من الإعالل،
ولي�ست جميعها �إعال ًال باحلذف:
 فالذي جرى يف يعد ،وكما ت�صفه الكتابةال�صوتية:
ya،id

→

φ

yaw،id

→

w

هو �إ�سقاط �أو حذف للعن�صر االنزالقي"
 ،’wجتنب ًا لل�صعوبة املقطعية والنطقية ،وطلب ًا
للتخفيف ،وعليه ،ف�إن متاث ًال ي�سجل ،هنا ،بني
الر�ؤيتني التقليدية وال�صوتية املعا�صرة ،وبلغة
�أخرى بني املنطوق واملكتوب.
 �أما الأمرِ ،عد ،فمتحول عن اوعد ،وما جرىميكن تو�ضيحه على النحو الآتي			 :
‘،id

→

→ φ

yaquul

iw،id

‘iw

فما جرى ،هنا ،حذف مقطعي� ،إذ حذف
املقطع الأول من الكلمة " ، iwواقت�صر على املقطع
الثاين ،ليقوم بوظيفة الكلمة املفرت�ضة املكونة من
مقطعني� .إن هذا التحليل �إذ ال يق�صي ما جرى من
باب الإعالل باحلذف ،ف�إنه يتو�سع مبفهوم ذاك
الإعالل ،فالإعالل باحلذف ،كما حلله ال�صرفيون
العرب ،يكون ب�إ�سقاط �أحد �أ�صوات الكلمة ،ال
ب�إ�سقاط مقطع كامل.
 �أما "يقم" ،فمتحولة عن يقوم ،وما جرى كانكالآتي:
”،

yaqum

→

yaquum

u

→

uu

فلي�س ثم من حذف ،ولكنه تق�صري لل�ضمة
الطويلة ،لت�صبح �ضمة ق�صرية ،وذلك طلب ًا
لل�سهولة املقطعية� ،إذ مت التخل�ص من املقطع املديد
املغلف �( :quumس ح ح �س) ليكون مقطع ًا ق�صري ًا
مغلق ًا �( :qumس ح �س).
http://journals.uob.edu.bh

�إن النظر يف اللغة املكتوبة ،وحده ،هو ما قاد
ال�صرفيني العرب �إىل �إدراج ما جرى يف باب
الإعالل باحلذف ،ذلك �أنهم نظروا يف ما خطه
القلم ،فلحظوا �أن العن�صر الكتابي "و " حذف من
الكلمة� ،أما ما يك�شف عنه الل�سان فكان على نحو
خمتلف.
 الإعالل بالنقل والت�سكني: ين�ص احلمالوي على �أن حركة املعتل تنقل�إىل ال�ساكن ال�صحيح ،قبله ،مع بقاء املعتل �إن
جان�س احلركة كيقول ويبيع� ،إذ �أ�صلهما يق ُول
ويب ِيع.34
�إن ما حدث يف يقول هو:
yaqwul

→

φ

→

w

uu

→

u

		

وعليه ،فال نقل وال ت�سكني ،و�إمنا حذف
للعن�صر االنزالقي الواو ،وتعوي�ض عنه مبطل
ال�ضمة الق�صرية لت�صبح �ضمة طويلة.
وهو ما جرى يف يب ِيع:
،

Yabyi،→ yabii
→

φ
ii

y

→ i

�إذُ ،حذف العن�صر االنزالقي " ،"yوجرى
تعوي�ض احلذف مبطل الك�سرة الق�صرية لتكون
ك�سرة طويلة.
�إن النظر يف اللغة املكتوبة هو ما قاد ال�صرفيني
العرب �إىل الت�صور ب�أن الك�سرة الق�صرية يف يب ِيع
 ،yabyi،نقلت �إىل ما قبل الياء ،ذلك �أن ال�صرفيني
ت�صوروا �أن ثمة حركات ق�صرية قبل احلركات
الطويلة ،ومن ثم ،ت�صوروا وجود تلك الك�سرة
الق�صرية قبل الباء يف يبيع  ،yabii،وكذلك ت�صوروا
�أن ثمة �ضمة ق�صرية قبل الواو يف "يق ُول".
 -34احلمالوي� ،ص.661
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مـن جهة �أخرى ،ف�إن متثيل �شبهي احلركــة الواو
والياء كمـا يف يبيع ويقول  yabyi،و  ،yaqwulبالرمز
الكتابي نف�سه الذي متثل به احلركتان الطويلتان
ال�ضمة والك�سرة ،كما يف يقول ويبيع yaquul
و ، yabii،هو ما جعل ال�صرفيني العرب ال يتنبهون
�إىل حذف �شبه احلركة �أو العن�صر االنزالقي" ”w
و“ ”yمن الكلمتني يق ُول  yaqwulويب ِيع ،yabyiذلك
�أن الكتابة ال تظهر ذلك احلذف ،فالر�سم الكتابي
واحد للحالتني� .أما النطق ،وهو ما تو�ضح بالكتابة
ال�صوتية ،فيظهر لنا نحو ًا خمتلف ًا من الإعالل.
 ومما ورد ذكره يف باب الإعالل بالنقلوالت�سكني يقيم وي�ستعني ،ف�أ�صلهما ،وفق ما ت�صور
ال�صرفيون التقليديونُ ،يق ِوم وي�ستع ِون ،فنقلت
ك�سرة الواو �إىل ما قبلها ف�أبدلت ياء ،النك�سار ما
قبلها.35
وهو ت�صور جنم عن النظر يف اللغة املكتوبة،
�أما املنطوق فيظهر الأمر على نحو خمتلف:
yuqiim

→

yuqwim

yasta،iin

→

yasta،win

w → φ
i → ii

وعلى ذلك ،فال نقل �أو ت�سكني ،و�إمنا حذف،
وتعوي�ض مبطل الك�سرة الق�صرية.
 ومما توهم فيه ال�صرفيون النقل والت�سكني"مي�سر" و "ميقن" ،36وحقيقته ال تختلف
كذلكِ :
ً
عما ذكرناه �سابقا ،فثمة حذف ومطل.
muusir

→

muysir

muuqin

→

muyqin

وقلبوا ،37واحلق� ،أن لي�س ثمة من قلب �أو نقل ،ذلك
�أن العن�صر االنزالقي  wمت حذفه ،ومطلت احلركة
الق�صرية حلركة طويلة:
maqwam

→ maqaam

φ

→ w

aa

→ a

 ومما توهم ال�صرفيون فيه �إعال ًال بالنقل�صيغة ا�سم املفعول ،ويجب بعد النقل يف ذوات الواو
حذف �إحدى الواوين ،ويف ذوات الياء حذف الياء
وقلب ال�ضمة ك�سرة ،لئال تنقلب الياء واو ًا ،فتلتب�س
ذوات الياء بذات الواو.38
كان هذا تو�صيف ًا من الدر�س ال�صريف التقليدي
ملا يجري يف �أ�سماء املفعولني ،وهو تو�صيف يتكئ
على اللغة املكتوبة ال املنطوقة� ،إذ جاء التحليل
التقليدي بالنظر يف التحول يف ال�شكل الكتابي:
 مق ُوول ← مقول مب ُيوع ← َم ِبيع�أما اللغة املنطوقة فتك�شف عما جرى يف �أ�سماء
املفعولني على النحو الآتي:
 يف ذوات الواو كمقول وم�صوغ:maquul
φ

→

→

maqwuul

w

مت حذف الواو ،وعليه ،فهو �إعالل باحلذف ال
بالنقل �أو الت�سكني.
 �أما يف ذوات الياء				 :mabii

→

،mabyuu،

 ومن الإعالل بالنقل والقلب َمقام ،ف�إن�أ�صلها ،وفق الر�ؤية التقليدية ،مق َوم فنقلوا

فثمة حذف وقلب ،ذلك �أن الياء حذفت ،وقلبت
ال�ضمة الطويلة �إىل ك�سرة طويلة.
�إن وحدة الر�سم الكتابي ل�شبه احلركة الياء
وللياء احلركة الطويلة ،هو ما جعل ال�صرفيني
العرب ال يتنبهون للحذف ،هنا ،ومن ثم قادهم
ذاك ،لذلك الت�صور املبني على اللغة املكتوبة.

 -35اجلرجاين� ،ص.49
 -36اجلرجاين� ،ص.59

 -37ابن ه�شام� ،ص.935
 -38امل�صدر نف�سه� ،ص.145

φ
uu

→

y

→ u
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 نتائج الدرا�سة:ً
 بنى ال�صرفيون العرب كثريا من حتليالتهمللإعالل من جهة التعريف الو�صف والتق�سيم
على اللغة املكتوبة ال املنطوقة.
 كانت نتيجة البناء على املكتوب �أن ت�س ّلل الوهم�إىل كثري من مقوالت ال�صرفيني بخ�صو�ص
الإعالل؛ فالإعالل بالقلب لي�س قلب ًا يف بع�ض
الأحوال ،وكذلك ما توهمه ال�صرفيون حذف ًا،
مل يكن يف جزء منه كذلك .وجاء الإعالل
بالنقل والت�سكني �إعال ًال باحلذف �أو باحلذف
والقلب مع ًا.
 تو�صي الدرا�سة ب�إعادة النظر ،كرة بعد �أخرى،يف باب الإعالل وبقية الأبواب ال�صرفية من
زاوية �صوتية معا�صرة� ،إذ هي �أي تلك الزاوية
جتعل حتليالت الإعالل والقواعد ال�صرفية
تنبني على اللغة املنطوقة ال املكتوبة.
ثبت مب�صادر البحث:
ابن ع�صفور الإ�شبيلي ،املمتع يف الت�صريف،
حتقيق :د .فخر الدين قباوة ،ج ،2دار الآفاق
اجلديدة ،ط ،4بريوت.1979 ،
�أوجن ،ال�شفاهية والكتابة ،ترجمة :ح�سن البنا عز
الدين ،عامل املعرفة ،الكويت.194 ،
�أبو ال�سعود� ،سالمة �أبو ال�سعود ،تي�سري ال�صرف،
دار الوفاء ،اال�سكندرية.
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�أحمد احلمالوي� ،شذا العرف يف فن ال�صرف،
م�صطفى البابي احللبي ،ط  ،16م�صر.1965 ،
رم�ضان عبد التواب ،ف�صول يف فقه العربية ،مكتبة
اخلاجني ،ط ،2القاهرة.
�سو�سري ،علم اللغة العام ،ترجمة :يوئيل يو�سف
عزيز ،بيت املو�صل ،املو�صل.1988 ،
�سيبويه ،الكتاب ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،ج،4
مكتبة اخلاجني ،ط ،2القاهرة.1982 ،
عبد ال�صبور �شاهني ،املنهج ال�صوتي للبنية
العربية ،ر�ؤية جديدة لل�صرف العربي ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بريوت.1980 ،
عبد العزيز عتيق ،املدخل �إىل علم ال�صرف ،دار
النه�ضة العربية ،بريوت.1971 ،
عبد العليم �إبراهيم ،تي�سري الإعالل والإبدال،
مكتبة غريب ،القاهرة.1969 ،
عبد القاهر اجلرجاين ،كتاب املفتاح يف ال�صرف،
حتقيق :علي توفيق احلمد ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
ط ،1بريوت.1987 ،
فوزي ال�شايب ،حما�ضرات يف الل�سانيات ،من�شورات
وزارة الثقافة الأردنية ،ط ،1عمان.1999 ،
حممد بن يو�سف �إطفي�ش ،كتاب الر�سم ،مطبعة
عي�سى البابي احللبي ،القاهرة.1984 ،
حممد بندق ،احلذف الإعاليل ،مظاهره وعلله
وقوانينه ،مكتبة زهراء ال�شرق ،ط ،1القاهرة.

