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صُ البحث:  لخّ  مُ

نِيَ هذا البحث بدراسة (ظاهرة االنزالق الصويت يف العربية)، واحلديث عن  عُ
عن  الكتابة  إىل  فاحلاجة  احلديثة؛  الصوتية  املنجزات  يف  متناثراً  ورد  الظاهرة  هذه 
عىل  كثرياً  البحث  هذا  اتكأ  وقد  املعريف،  احلقل  هبذا  املشتغلني  تنفع  املوضوع  هذا 
مقوالت رواد الدرس الصويت احلديث، ومناقشتها، والوقوف عىل اخلالف القائم 
ت  َ يف توجيهاهتم؛ إذ إن بعض املواضع التي تندرج ضمن عباءة هذه الظاهرة فُرسِّ

بتفسريات أخر من قبيل اإلعالل بالقلب، وغري ذلك.

وبيان  االنزالق،  صويت  يف  املحدثني  آراء  بيان  عىل  قائم  البحث  هذا  ومنهج 
التعبريات الواردة يف دراسات املحدثني عن هذه الظاهرة، وبيان مواضع االنزالق 
الصويت عىل مستو األسامء واألفعال، فضالً عن سياقات صوتية أخر حصلت 

فيها تلك الظاهرة.

الكلامت املفتاحية: (االنزالق، الصويت، التحوالت، التبدالت)
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Abstract: 
The research deals with the phenomenon of phonetic slip in 

Arabic. Talking about this phenomenon comes to the fore through 
different ways in modern phonetic achievements . Therefore, the 
need of writing about this subject could be of avail only to those 
who are engaged in this field of knowledge. 

So it rests a great focus on what is written in various short items 
by pioneers of modern phonetic discussions to trace the difference 
or discord . Then it is to see their comments in the mantle of the 
phenomenon itself as it is interpreted differently. The research is 
based on the opinions of the modern researchers of the phonetic 
slips, as they state the changes in the studies of modern researches 
about the same phenomenon. 

Keywords: phonetic slip, transformations, changes, modern 
phonetic achievements.
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 املقدمة: 

ض الكلامت العربية يف تثنيتها ومجعها أو إسنادها إىل بعض اللواحق الرصفية  تتعرَّ
لتغيريات تصيب بناءها وتغريِّ من هيأهتا وشكلها املقطعي.

عظيمة  بتفسريات  املتقدمني  لعلامئنا  الرتاثية  اللغوية  املدونة  حفلت  وقد 
التفسريات  لتلك  فكان  تشخيص؛  أيَّام  فيها  حصل  ما  وتشخيص  احلاالت،  لتلك 
والتعليالت والرؤ أثر كبري يف فتح باب االجتهاد والتأويل والتفسري أمام املحدثني 

للوقوف عىل التغريات الطارئة عىل بنية الكلامت العربية.

من  وافر  بنصيب  أفعاالً  أم  كانت  أسامءً  أ  سواء  املعتلة  الكلامت  حظيت  وقد 
قَ هبا من  أُحلِْ إليها، وما  نِدَ  أُسْ ما حصل يف ترصيفاهتا، وما  وبيان  العناية والرشح، 
لواحق؛ ذلك أن الكلامت املعتلة تشتمل عىل أصوات األلف، والواو، والياء، وهذه 
األصوات كثرياً ما تكون عرضةً للتغيري بالقلب أو احلذف، ويرتتب عىل ذلك أن 

، ونظاماً مقطعياً. الكلمة ستتغري وزناً، وهيأةً

( االنزالق  املحدثني  ها بعض  بيان ظاهرة صوتية سامّ إىل  البحث  وقد عمد هذا 
طويل  أحدمها  أو  قصريين  صوتني  بني  التقاءٌ  حيصل  الظاهرة  هذه  ويف   ،( الصويت 
الواو  صوتا  االلتقاء  هذا  بسبب  ويتولَّد  الطويل،  الصائت  فيُقرصَّ  قصري؛  واآلخر 
ما  نصفا صائتني، هلام  أو  نصفا صامتني  املحدثني  والياء، ومها يف عرف األصواتيني 
الظاهرة يف  تنتظم هذه  للصوامت من خصائص، وما للصوائت من خصائص، ومل 
املنجزات  يف  وهناك  هناك  متناثراً  املصطلح  ورد  إذ  معني؛  بحث  أو  مستقلة  دراسة 

الصوتية احلديثة.

 ومن هنا كان من وكد هذا البحث أن يقف عىل مواطن االلتقاء بني الصوائت، 
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وما يرتتب عىل ذلك من ختلُّقٍ لصويت االنزالق، وكذلك الوقوف عىل املواطن التي 
يعود فيها الصوتان االنزالقيان املوجودان يف البنى األصلية للكلامت عند ترصيفها 
أو إسنادها إىل ضمري معني، وهذا يدعونا إىل بيان هذين الصوتني من الناحية النطقية، 
والناحية املوقعية، وبيان طرائق التعبري عن املصطلح يف الدراسات العربية احلديثة، 
ومن ثمَّ بيان مواضع االنزالق الصويت، وتعدد وجهات النظر إزاء ما حصل يف بنى 

الكلامت العربية التي تصيبها تلك الظاهرة.

التمهيد: صوتا االنزالق بني املد واللني يف الكتابات العربية احلديثة

حديثة  صوتية  وخمابر  متطورة،  أجهزة  من  هلم  هتيأ  بام  العرب  املحدثون  حاول 
أن ينظروا يف مقوالت املتقدمني، وما اكتنزه تراثنا اللغوي من علم ثر، فواجهتهم 
إشكاالت عدة، من ذلك ما ذهب إليه القدماء من أن " حرف املد هو حرف العلة 
الساكن املسبوق بحركة من جنسه، مثل األلف يف قام، وسار، وكتاب، والواو يف 
نور، وسوق، وعجوز، والياء يف دين، وسعيد، وعرين، وحرف اللني هو الواو أو 

.(١) الياء الساكنتان املسبوقتان بفتحة، مثل الواو يف حوض، والياء يف بيت "

وأهنا  ساكنة،  املد  حروف  أن  من  املتقدمون  إليه  ذهب  ما  للمحدثني  ق  يرُ ومل 
مسبوقة بحركات من جنسها؛ فحرف املد حركة، واحلركة ال تكون ساكنة؛ ألهنا ـــ 

أي احلركة ــ ضد السكون.

" األخرية  ألن  املد؛  أصوات  سائر  عن  اللينيتن  والياء  الواو  املحدثون  لَ  وفَصَ
وال  املقاطع  تفتح  وال  اهلواء،   ملجر اعرتاض  أو  احتكاك  أي  نطقها  يصاحب  ال 
تغلقها، ويسمى املقطع املنتهي هبا مفتوحاً، وال تكون من حروف املادة األصلية، أما 
الواو والياء اللينتان أو املتحركتان ( نصفا احلركة ) فريافق نطقهام احتكاك ما، أي 

.(٢) نوع ضعيف من احلفيف، وتفتتحان املقاطع وتغلقاهنا "
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الطويلة، كام يف يدعو، ويقيض،  الواو والياء باحلركات  فَ صوتا  صِ ومن هنا وُ
وبأنصاف احلركات، كام يف ( بيت، لون )، ولكنهام " من حيث الوظيفة ينضامن إىل 
يف  وضوحاً  أقل  ولكنها  احلركات،  تشبه  فهي  صوتية،  ناحية  من  وأما  الصوامت، 

.(٣) السمع من احلركات "

ومها من ناحية نطقية نصفا حركة؛ ألن أعضاء النطق تبدأ عند نطقهام من منطقة 
حركة من احلركات، ولكنها تنتقل من هذا املكان برسعة ملحوظة إىل مكان حركة 
ناحية  من  صامتني  ونصفا   ،(٤) صفاهتا  يف  احلركات  من  تقرتب  أهنا  أي   ،أخر
أخر ولكن تنقصهام بعض اخلصائص الفوناتيكية املرتبطة بالصوامت، من قبيل 

االحتكاك واالنغالق (٥).

ويقرر هذا األمر الدكتور عبد الصبور شاهني؛ إذ ير من الالزم أن نتعامل مع 
هذين الصوتني بأمرين رئيسني (٦): 

ـ أهنام نصفا حركة من الناحية الصوتية.

ـ أهنام نصفا صامتني من الناحية املوقعية.

والياء)  الواو   =  ) احلركة  نصفي  بني  اجلليل  عبد  القادر  عبد  الدكتور  ميَّز  وقد 
شفوي،  اللسان،  أقىص  من  خيرج  صامت،  انتقايل،  منهام  فاألول  ؛  وصفةً خمرجاً 
جمهور، له طبيعة مزدوجة، واآلخر انتقايل، غاري، صامت، خيرج من وسط احلنك، 

جمهور، له طبيعة ازدواجية (٧).
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أوالً: املصطلحات الدالة عىل ظاهرة االنزالق يف الدراسات الصوتية احلديثة

عربَّ املحدثون عن ظاهرة االنزالق الصويت بمصطلحات عدة، بعضها وردت 
يف املعجامت الصوتية احلديثة، وبعضها ورد يف الكتابات الصوتية احلديثة؛ فأما يف 
املعجامت الصوتية احلديثة؛ فقد ذكر الدكتور رشيد العبيدي يف ( معجم الصوتيات)، 
ُ به عن تغريُّ موضع احلركة فوق  ل عن املوضع ويُعربَّ التحوُّ  " به  رادُ  يُ أن االنزالق 
القاف  إىل  الضمة  وتنزلق  الواو  فتسكن   ( لُ  يقوُ  ) من  الواو  فوق  كالضمة  احلرف 
(٨)، فاالنزالق عنده يتمثَّل بانتقال الصائت القصري من  " لُ )  وْ فيصبح الفعل ( يقُ

الواو إىل القاف، وهو رأي ينفرد به.

وقد ذكر الدكتور حممد اخلويل يف ( معجم علم األصوات ) أن مصطلح ( انزالقي)، 
عُ مثل الصوامت مثل / و /، / ي /،  نطقُ مثل الصوائت ويتوزَّ يُ " صوت  رادُ به  يُ
.(٩) ويدعوه البعض شبه صائت أو نصف صائت أو شبه صائت أو نصف صامت "

وأما ما ورد يف الكتابات الصوتية احلديثة فقد ذكر الدكتور عبد الصبور شاهني 
أن صويت الواو والياء من الناحية الصوتية نتجا عن تتابع احلركات املختلفة طويلة 
أو قصرية، فإذا تتابعت حركتا الفتحة والكرسة نتج عن ذلك صوت الياء ( ــَ + ـــِ 
) ⇐ ( ي )، وإذا تتابعت حركتا الفتحة والضمة نتج عن ذلك صوت الواو (ــــَ 

+ ــُ ) ⇐ ( و ) (١٠).

وقد استعمل الدكتور ديزيره سقال مصطلح ( االنزالق بني احلركتني ) وبنيَّ ما نتج 
التتابع، فالواو والياء صوتا علة إذا كانتا انزالقيتني ( صوتا علة )، وإالَّ فهام  عن هذا 
حركتان طويلتان ( صوتا مد )، وأخرج األلف كام فعل الدكتور عبد الصبور شاهني من 

زمرة أصوات العلة؛ فهي ليست صوتاً صامتاً، وإنام حركة طويلة تعادل فتحتني (١١).
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الصوامت،  وأنصاف  الصوائت،  أنصاف   ) بـ  عنهام  عرب  نْ  مَ املحدثني  ومن 
ل تسمية ( أنصاف الصوائت ) عىل  واألصوات االنزالقية أو االنحدارية )؛ وفضَّ
ما سواها؛ ألهنا تقرتب من الصوائت يف صفاهتا، أي تنطقُ كأهنا أصوات صائتة، 
نْ  مَ ومنهم   ،(١٢) الصويت  الرتكيب  يف  الصامتة  األصوات  مسلك  تسلك  ولكنها 

ها ( أشباه حركات ) (١٣). سامّ
غريَ أن الدكتور كامل برش دعا إىل ترك مصطلح ( أشباه احلركات)، واالكتفاء 
بمصطلحي ( أنصاف احلركات، وأنصاف الصوامت )، وبخاصة األول منهام؛ ألنه 
أشهر(١٤)، وال مانع من استعامل املصطلح الثاين ( أنصاف الصوامت )؛ ألن هلا شبهاً 

وظيفياً باألصوات الصامتة (١٥).
نْ رادف بني أربعة مصطلحات للداللة عىل الواو والياء غري املديتني،  ومنهم مَ
الصامت،  الصائت، ونصف  االنزالقي، ونصف  الصوت   ) منهام  فأُطْلِقَ عىل كلٍّ 
وشبه الصامت ) للداللة عىل الصوت الصادر عن " رنني اهلواء عىل مستو أحد 
إنتاج  يف  كام  بحرية  باملرور  للنفس  يسمح  ال  بتضييق  يتميز  الذي  النطق  أعضاء 

.(١٦) الصوائت، وال يعيق مروره كام حيصل يف إنتاج الصوامت "
نْ أطلق مصطلح ( نصف احلرف )، أو ( نصف احلركة ) عىل صويت  ومنهم مَ
الواو والياء، ورفض إطالق تسمية حروف العلة؛ ألهنا تشمل األلف، يف حني أهنا 

عبارة عن فتحة طويلة، وال تكون حرفاً مطلقاً (١٧).
نْ أطلق عىل الواو والياء ( أشباه الصوائت )، وذكر أن هذا املصطلح  ومنهم مَ
به من  تتميز  ملا  الصوامت؛  التي تدرج ضمن   ،( الصوائت االنزالقية   ) يطلق عىل 

انتقال رسيع مع ضعف يف قوة النفس ( الزفري ) (١٨).
قاً بني الواو كنصف علة والواو كعلة،  ها ( أنصاف العلل )، مفرِّ نْ سامّ ومنهم مَ

وبني الياء كنصف علة والياء كعلة (١٩).
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ثانياً: مواضع االنزالق الصويت يف العربية

أ / االنزالق الصويت عىل مستو األسامء: 

١/ تثنية االسم املقصور: 

وما  املتقدمني،  قبلها عند  ما  مفتوح  بألف الزمة  تِمَ  خُ ما  املقصور  باالسم  رادُ  يُ
تِمَ بفتحة طويلة عند املحدثني، وقد تقع األلف فيه بعد حرفني، من ذلك ( الفتى  خُ

)، أو بعد ثالثة أحرف فصاعداً، من ذلك ( سلمى، مصطفى ).

ويظهر االنزالق الصويت يف تثنية االسم املقصور سواء أوقعت فيه األلف ثالثة 
أم غري ثالثة، وفيام يأيت بيان ذلك: 

 ) تثنيتهام:  فيُقالُ يف   ،( الفتى، وعصا   ) بعد حرفني، نحو:  إذا وقعت األلف  ــ 
الفتيان، وعصوان )، وقد تباينت آراء املحدثني إزاء ما حصل يف تثنيتهام، فالدكتور 
عبد الصبور شاهني ذهب إىل أن هذا النوع ترجع إليه الم الكلمة يف حالة التثنية كام 
هي يف األصل ياء كانت أو واواً، فالفتيان، أصلها (  الفتا + ان ) = ء ـــــــــــــَ ل / 
ف ـــــــــــــَ / ت ــــــــــً + ـــــــــــــــً + ن ــــــــــــِ )، وهاهنا التقى صائتان طويالن 
أحدمها آخر الكلمة ( ـــــــــــــً )، واآلخر الحقة التثنية ( ـــــــــــــــً )، وتفادياً هلذا 
الطول املخل بالبناء املقطعي عمد الناطق إىل جلب الياء ( = الم الكلمة )، واختصار 
احلركة يف آخر الكلمة إىل نصفها، فتصبح ( الفتيان ) = ء ــــــــــَ ل / ف ــــــــَ / ت 
دَّت إليها الواو بعد أن سقطت  ــــــــــَ / ي ـــــــــــً / ن ــــــــــِ، وكلمة ( عصوان ) رُ
يف املفرد، فيقال: ( العصوان ) وأصلها ( العىص + ان )، أي: ء ـــــــــــَ ل / ع ــــــــــَ 
/ ص ــــــــــــً + ــــــــــــً / ن ـــــــــــِ، إذ التقى صائتان طويالن، وهذا بناء مقطعي 
غري مستساغ فاضطر الناطق إىل جلب الواو ( الم الكلمة ) واختصار احلركة يف آخر 
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الكلمة إىل نصفها، فتصبح ( العصوان ) = ء ـــــــــَ ل / ع ــــــــــَ / ص ـــــــــَ / و 
ـــــــــــً / ن ــــــــــــِ  (٢٠)، وعىل هذا الرأي بعض الباحثني (٢١).

أما الدكتور ديزيره سقال فري أن االسم املقصور عند تثنيته جتتمع فيه حركتان 
ــــــــَ  طويلتان، فنقول يف ( فتى / فتيان )، و( عصا / عصوان )، أي: فتى + ان = فـ 
/ ت ــــــــــــً + ـــــــــــً + ن ـــــــــــِ، عصا + ان = ع ــــــــــَ / ص ـــــــــــً + ـــــــــــــــً 
/ ن ـــــــــــِ، فالفتحة الثانية يف ( فتى ) حتولت إىل كرسة وقعت بعدها فتحة طويلة 
، ويف ( عصا  ( عالمة اإلعراب )، فتشكل بفعل االنزالق ( ـــــــــــِ + ــــــــــــً ) ياءً
 + ــــــــــُ   ) االنزالق  بفعل  فتشكل  طويلة  فتحة  بعدها  وقعت  ضمة  إىل  حتولت   (

حَ لفظ الكلمة (٢٢). حِّ ـــــــــــــً ) واواً، وهكذا صُ

ورأي الدكتور عبد الصبور شاهني أكثر قبوالً وبياناً ملا حصل؛ ذلك أن رد الياء 
والتأويالت؛ فضالً  االفرتاضات  ) جينبنا هذه  ( عصوان  إىل  والواو   ،( فتيان   ) إىل 
عن أن الياء والواو أصالن هلاتني الكلمتني، وردمها أعاد للكلمة نسيجها املقطعي 
للصوائت  تفادياً  به  يءَ  املوضعني جِ فاالنزالق يف هذين  املتكاملة؛  وبنيتها  املقبول 

الطويلة املتجاورة وتصحيحاً للبنى املقطعية.  

واألمر ال خيتلف أيضاً يف حالتي النصب واجلر؛ إذ تزاد عالمة التثنية، وهي ( 
ــــــــــَ ي + ن ــــــــِ ) عىل النحو اآليت: 

عصا + ين = ع ـــــــَ / ص ــــــــً + ــــــــــَ ي / ن ــــــــــِ، فتى + ين = ف ـــــــــَ 
تتابع حركة  ــــــــــِ، وقد تولد يف هاتني الصورتني  ــــــــــَ ي / ن  ــــــــــــً +  / ت 
لذا  املقطعية؛  البنية  مرفوض يف  أمر  واحدة، وهو  كلمة  طويلة، وحركة قصرية يف 

ختلصت اللغة من هذا الثقل بتقصري احلركة األوىل وعودة الم الكلمة (٢٣)، أي: 
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ــــــــــِ، ( فتيني ) = ف  ــــــــــَ ي / ن  ـــــــَ / و  ـــــــــَ / ص  ( عصوين ) = ع 
ــــــــــــَ / ت ــــــــــــَ / ي ــــــــــَ ي / ن ـــــــــــــِ 

ــــــــــ إذا وقعت األلف بعد ثالثة أحرف فصاعداً، من ذلك ( سلمى، مصطفى)، 
فيقال فيهام: ( سلميان، مصطفيان )، فام الذي حصل فيهام ؟ 

بثالثة أحرف  ألفها  التي تسبق  الكلامت  أن  الصبور شاهني  الدكتور عبد  يذكر 
فصاعداً؛ فقد جرت العربية عىل توحيد االنزالق العائد يف صورة الياء، فيقال يف ( 

سلمى، ومصطفى ): ( سلميان، مصطفيان ) (٢٤).

، من  وير الدكتور ديزيره سقال أن األلف يف االسم الرباعي فام فوق تقلب ياءً
ذلك: ( منتد / منتديان ) (٢٥)، وهو رأي فيه نظر؛ ذلك أننا لو احتكمنا إىل الكتابة 
فـ ( منتد ) تكتب مقطعياً  القلب،  الصوتية لوجدنا صائتاً قصرياً يظهر بعد هذا 
هكذا: م ـــــــــُ ن / ت ــــــــَ / د ــــــــــً، فعند قلب األلف ياء نقول: ( منتديان ) = م 
ـــــــــــُ ن / ت ـــــــــــَ / د ـــــــــــَ / ي ــــــــــــً / ن ــــــــــِ؛ فلو كانت األلف منقلبة 
ــــــــــَ ) الواقع قبل الياء املنقلبة عن األلف. إىل ياء؛ فمنْ أين هذا الصائت القصري (ـ 

٢/ تثنية االسم املنقوص: 

طويلة  وبكرسة  املتقدمني،  عند  قبلها  ما  مكسور  بياء  تِمَ  خُ ما  باملنقوص  رادُ  ويُ
عند األصواتيني املحدثني، وهي الم الكلمة، نحو: ( القايض، والغازي )، فيقال يف 

تثنيتهام: ( القاضيان، والغازيان )، فام الذي حصل فيهام ؟ 

التثنية يف  تْ به الحقة  قَ أُلْصِ إذا  ير الدكتور عبد الصبور شاهني أن املنقوص 
حالة الرفع؛ تلتقي فيه حركتان طويلتان، هكذا: القاضيان = ء ـــــــــَ ل / ق ـــــــــــً 
/ ض ــــــــــــــٍ + ــــــــــــً / ن ــــــــــِ؛ إذ تقرص الكرسة الطويلة فيحصل انزالق بني 
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الكرسة القصرية والفتحة الطويلة فتنتج الياء (٢٦)؛ فتصبح الكلمة ( القاضيان ) = ء 
ــــــــَ ل / ق ــــــــــً / ض ـــــــــــــِ / ي ـــــــــً / ن ــــــــِ.

وال خيتلف األمر أيضاً يف حالة النصب؛ إذ تلتقي حركتان طويلتان فتقرصَّ األوىل 
وحيصل انزالق بينها وبني فتحة الحقة التثنية (٢٧)، هكذا: ء ــــــــَ ل / ق ــــــــــً / 
ض ــــــــــــٍ + ـــــــــــــــَ ي / ن ـــــــــــــِ  ⇐ تقرصَّ الكرسة  ⇐ ء ـــــــــــَ ل / ق 
ـــــــــــً / ض ـــــــــــــِ + ـــــــــــَ ي / ن ــــــــــــِ  ⇐ حيصل انزالق ⇐ ء ـــــــــَ ل / 
ق ـــــــــــً / ض ـــــــــــِ / ي ـــــــــــَ ي / ن ــــــــــــِ، وعىل هذا الرأي أيضاً الدكتور 

ديزيره سقال (٢٨).

وكذلك يتكرر األمر إذا كان املنقوص نكرة حمذوف الياء، خمتوماً بكرسة وتنوين، 
ويلتقي  الساكنة،  النون  حتذف  إذ  ن؛  ـــــــــــِ  ض   / ـــــــــــً  ق   =  ( قاضٍ   ) نحو: 
الصائت القصري ( ــــــــــِ )، وألف التثنية ( ــــــــــً )، فيحصل نوع من االنزالق عىل 

صورة ياء، هكذا: ق ــــــــــً / ض ــــــــــــِ / ي ــــــــــــً / ن ــــــــــــِ (٢٩).

٣/ مجع االسم املقصور مجع مذكر ساملاً: 

دَ مجعه مجع مذكر ساملاً فإن الحقة  يْ ينتهي االسم املقصور بفتحة طويلة؛ فإذا أُرِ
اجلمع ( ـــــــــــُـــــُ ) تؤدي إىل تتابع حركي ال تستيغه العربية، فيُقال يف حالة الرفع: 

ونَ ) مجعاً لـ ( مصطفى )؛ فام الذي حصل للكلمة من تغريات ؟  ( مصطَفَ

ير الدكتور عبد الصبور شاهني أن االسم املقصور يف حالة مجعه تلتقي أربع 
الفتحة،  فيخفَّف من طول  أو حركتان طويلتان، وهذا مرفوض؛  حركات قصار، 

وينشأ عن التقائها بالضمة الطويلة انزالق يف صورة واو، هكذا: 

ن   / ــــــــُــــــُ   + ـــــــــــً  ف   / ـــــــــــَ  ط   / ص  ـــــــــــُ  م   ⇐ ون   + مصطفى 
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ـــــــــــــَ ⇐ م ـــــــــــُ ص / ط ـــــــــــَ / ف ـــــــــــَ + ــــــــــُـــــُ / ن ـــــــــــَ ⇐ م 
ـــــــــــُ ص / ط ـــــــــــَ / ف ـــــــــــَ + و ـــــــــــُ / ن ـــــــــــَ (٣٠).

الدكتور عبد الصبور  التي متثَّل هبا  الكتابة املقطعية األخرية  وثمة إشكال تثريه 
نَ ) = م ـــــــــــُ ص / ط ـــــــــــَ  وُ طَفَ صْ شاهني؛ فالصورة األخرية التي ذكرها ( مُ
نَ ) = م ـــــــــــُ ص / ط  وْ طَفَ صْ / ف ـــــــــــَ + و ـــــــــــُ / ن ـــــــــــَ، وليست ( مُ
ـــــــــــَ / ف ـــــــــــَ و / ن ـــــــــــَ؛ إذ تظهر الواو يف الصورة املقطعية األخرية عىل 

أهنا قاعدة ملقطع طويل مغلق، وليست قاعدة ملزدوج صاعد ( و ـــــــــــُ ).

منه  يفرُّ  ثقيل  صويت  نسق  فيها  املفرتضة  األخرية  الصورة  أن  ذلك  إىل  يُضافُ 
وجود  سبب  فام  احلركتني،  بني  االنزالق  نتيجة  الواو  كانت  لو  ثمَّ  العريب،  الناطق 

الصائت القصري بعد الواو ؟ 

اجلمع  وعالمة  الطويلة  الفتحة  بني  النصب  حالة  يف  أيضاً  االنزالق  وحيدثُ 
يف  والكرسة  الفتحة  بني  االنزالق  وينطقُ  قصرية  إىل  الفتحة  فتخترصُ  املنصوب؛ 

َ )، ويمكن توضيح ذلك يف ضوء الكتابة الصوتية:  نيْ طَفَ صْ : ( مُ صورة ياء، فيُقالُ

م ـــــــــــُ ص / ط ـــــــــــَ / ف ـــــــــــً + ـــــــــــٍ + ن ـــــــــــَ ⇐ م ـــــــــــُ ص 
/ ط ـــــــــــَ / ف ـــــــــــَ + ـــــــــــٍ / ن ـــــــــــَ ⇐ م ـــــــــــُ ص / ط ـــــــــــَ / ف 

ـــــــــــَ + ي ـــــــــــِ / ن ـــــــــــَ (٣١).

وما قيل من إشكال يف الكتابة الصوتية لـ ( مصطفى ) مجعاً يف حالة الرفع يمكن 
أن يُقال يف هذا املوضع، فالصورة املقطعية األخرية املجرتحة تقتيض أن يكون اجلمع 
َ ) = م ـــــــــــُ ص /  نيْ طَفَ صْ َ )، وهي ختتلف كثرياً عن صورة اجلمع ( مُ نيِ طَفَ صْ ( مُ

ط ـــــــــــَ / ف ـــــــــــَ ي / ن ـــــــــــَ.
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أما الدكتور ديزيره سقال فذهب إىل أن احلاصل يتمثل بالتقاء صوتني طويلني؛ 
فتحذف حركة قصرية من كل حركة طويلة؛ فتتحوالن إىل حركتني قصريتني، ومن 
ثمَّ يتحقق االنزالق يف صورة واو رفعاً، أو ياء نصباً، مثال ذلك: ( مرتىض )؛ إذ يقال 
يف مجعه: ( مرتضون )، واألصل يف مجعها: ( مرتىض + ون ) = ( م ـــــــــــُ ر / ت 
نَ ) = م ـــــــــــُ ر / ت  وْ تَضَ رْ ـــــــــــَ / ض ـــــــــــً + ـــــــــــُـــــُ / ن ـــــــــــَ ⇐  ( مُ

ـــــــــــَ / ض ـــــــــــَ + ـــــــــــُ / ن ـــــــــــَ (٣٢).
الكمية  املخالفة  إىل  راجع  ما حصل  أن  اجلليل  القادر عبد  عبد  الدكتور   وير
إلعادة توازن الوحدة اللغوية، إذ جتتمع أربعة صوائت قصرية، وهي صورة غريبة 
الصوتية وفق  إجراء ختفيض يف كميتها  العربية، وكان البد من  املقاطع  نسيج  عن 
الصورة اآلتية: ( ـــــــــــَـــَ  + ـــــــــــُــــُ + ن ـــــــــــَ ) ⇐ ( ـــــــــــَ و + ن ـــــــــــَ )؛ 
إذ حتولت الصوائت القصرية األربع إىل صوت مركب واحد هو ( ـــــــــــَ و ) تيسرياً 

للنطق، وتسمى هذه العملية بالتكيفية التوازنية (٣٣).
، جيتمع فيه مصوتان  ِعَ وير الدكتور صباح عطيوي أن االسم املقصور إذا مجُ
ــــــــــُــــــُ ) إىل نصف  طويالن، وللتخلص من ذلك نقوم بشطر املصوت الثاين ( 
صائت ونصف صامت ( و )، ثم نحذف الضمة كي ال تلتقي قمتان، وبسقوطها 
ـــــــــــً ) إىل  يتكون مقطع مديد يف غري موضعه؛ لذا نقوم بتقصري الصائت الطويل (ـ 

نصف صائت ( ــــــــــــَ )؛ ليتحول إىل مقطع مغلق، هكذا: 
ــــــــــــُـــُ / ن  ــــــــــــً +  ــــــــــــَ / ف  ــــــــــــُ ص / ط  م  مصطفى + ون = 
ــــــــــــَ ⇐ ينشطر الصائت الطويل ( ـــــــــــُــــــُ ) إىل ( ــــــــــــــُ و ) ⇐ م ــــــــــــُ 
ــــــــــــُ ص / ط  ⇐ م  ــــــــــــَ  ــــــــــــُ و / ن  ــــــــــــً +  ــــــــــــَ / ف  ص / ط 
ــــــــــــَ / ف ــــــــــــً و / ن ــــــــــــَ ⇐ يقرصَّ الصائت الطويل ( ـــــــــــً ) ⇐ م 

ــــــــــــُ ص / ط ــــــــــــَ / ف ــــــــــــَ و / ن ــــــــــــَ (٣٤). 
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٤/ مجع املقصور مجع مؤنث ساملاً: 

ال خيتلف مجع املقصور مجع مؤنث ساملاً يف حاالت ترصيفه الصويت عن تثنيته؛ 
ِعَ التقت ألفه ( الفتحة الطويلة ) مع عالمة اجلمع ( الفتحة الطويلة )؛ فيعود  فإذا مجُ
وقوع  حالة  يف  وذلك  ؛  ياءً أم  كان  واواً  االنزالقي  األصيل  صوهتا  الكلمة  آخر  إىل 
الياء؛ وذلك يف حالة  العائد يف صورة  األلف بعد حرفني، ويتحد شكل االنزالق 

وقوع األلف بعد ثالثة أحرف فصاعداً (٣٥)، واألمثلة اآلتية توضح ما حصل: 

⇐ يعود  ــــــــــــً ت  ــــــــــــً +  ــــــــــــَ / ص  ( عصا + ات ) = عصاات ( ع 
إليها أصلها ( الواو ) ⇐ ( عصو + ات ) = ع ــــــــــــَ / ص ــــــــــــَ / و ــــــــــــً 
ت، ( فتى + ات ) = فتى ات = ف ــــــــــــَ / ت ــــــــــــً + ــــــــــــً ت ⇐ يعود 
إليها أصلها ( الياء ) ⇐ فتي + ات ) = ف ــــــــــــَ / ت ــــــــــــَ / ي ــــــــــــً ت، 
أي أن الفتحة الطويلة تعود إىل أصلها الواوي أو اليائي؛ بسبب الطول املخل الناتج 

عن اجتامع مصوتني طويلني.

يف  العائد  االنزالق  شكل  توحيد  فيتم  أحرف؛  ثالثة  بعد  األلف  وقعت  وإن 
صورة الياء بغض النظر عن أصل األلف (٣٦)، من ذلك: 

 ) ⇐ ــــــــــــً ت )  ــــــــــــً +  ــــــــــــَ ل / م  سلمى + ات = سلمى ات ( س 
سلميات ) = س ــــــــــــَ ل / م ــــــــــــَ / ي ــــــــــــً ت، مصطفى + ات ( مصطفى 
ات ) = م ــــــــــــُ ص / ط ــــــــــــَ / ف ــــــــــــً + ــــــــــــً ت ⇐ ( مصطفيات ) 
= م ــــــــــــُ ص / ط ــــــــــــَ / ف ــــــــــــَ / ي ــــــــــــً ت، وهذا االنزالق العائد 
يف صورة الياء حتقق بسبب اجتامع مصوتني طويلني يف آخر الكلمة والحقة اجلمع.

إذا  ثالثي؛  غري  أم  كان  ثالثياً  املقصور  االسم  أن  سقال  ديزيره  الدكتور   وير
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حركتني  أو  واحد  نوع  من  قصرية  حركات  أربع  أمام  فنحن  فيه،  االنزالق  يتم  مل 
طويلتني، هكذا: عصا + ات = ع ــــــــــــَ / ص ــــــــــــً + ــــــــــــً ت، فتى + ات = 
ف ــــــــــــَ / ت ــــــــــــً + ــــــــــــً ت، وما حصل هو أن الفتحة الثانية من األلف 
األوىل بكل كلمة حتولت إىل ضمة أو كرسة؛ فحصل انزالق تشكلت عىل إثره واو 

أو ياء فصححت الكلمة (٣٧).

ومل يوضح الدكتور ديزيره سقال سبب التحول إىل ضمة أو كرسة؛ فكالمه ال 
نبئُ عن العودة إىل أصل الكلمتني، وهو ما ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهني. يُ

٥/ مجع املنقوص مجع مؤنث ساملاً: 

فيه  تلتقي  أنه  غري  آخره،  يف  وتاء  ألف  بزيادة  ساملاً  مؤنث  مجع  املنقوص  جيمع 
حركتان طويلتان، الكرسة الطويلة يف آخره، والفتحة الطويلة ( الحقة اجلمع )؛ فام 

الذي حصل فيه ؟ 

دَّت  ِعَ مجع مؤنث ساملاً رُ ير الدكتور عبد الصبور شاهني أن املنقوص، إذا مجُ
إليه المه ( املنزلقة ) التي مل حيدث هلا تغيري، من ذلك: ( قاضية / قاضيات )، فيعامل 

معاملة الصحيح؛ فتحذف منه عالمة التأنيث فقط (٣٨).

تِمَ بتاء التأنيث كـ  وهذا الذي ذكره الدكتور عبد الصبور شاهني ينطبق عىل ما خُ
( قاضية، وداعية )، أما إذا كان االسم خالياً من عالمة التأنيث معرفة كـ ( القايض 
)؛ فتلتقي فيه حركتان طويلتان فتنتج الياء نتيجة االنزالق بني احلركتني بعد تقصري 
ء   = ات   + القايض  هكذا:  الكلمة،  الم  نفسه  الوقت  يف  وهي  الطويلة،  الكرسة 
ـــــــــــــَ ل / ق ـــــــــــــً / ض ـــــــــــــٍ + ـــــــــــــً ت ⇐ ء ـــــــــــــَ ل / ق ـــــــــــــً 
/ ض ـــــــــــــِ / ي ـــــــــــــً ت، أو نكرة كـ ( قاضٍ + ات ) = ق ـــــــــــــً / ض 
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ــــــــــــً ت؛ ففي هذه احلالة تنزلق الياء ( نصف الصامت ) بني الكرسة  ـــــــــــــِ ن +ـ 
القصرية والفتحة الطويلة بعد حذف النون (٣٩)؛ فتكون الكلمة ( قاضياتٌ ) = ق 
ـــــــــــــً / ض ـــــــــــــِ / ي ـــــــــــــً / ت ـــــــــــــُ ن، رفعاً، و( قاضياتٍ ) = ق 

ـــــــــــــً / ض ـــــــــــــِ / ي ـــــــــــــً / ت ـــــــــــــِ ن، نصباً وجراً.

وير الدكتور ديزيره سقال أن االسم املنقوص يف حالة مجعه مجع مؤنث ساملاً "
تتحول ياء املد فيه إىل ياء انزالقية؛ فـ ( قايض + ات ) = ق ـــــــــــــً / ض ـــــــــــــٍ 
+ ـــــــــــــً ت، و( قاض + ات ) = ق ـــــــــــــً / ض ـــــــــــــِ + ـــــــــــــً ت؛ فنحن 
فَ نصف  ذِ أمام كرسة طويلة يف آخر الكلمة، بعد حذف التاء تليها ألف طويلة؛ فحُ

، وقد حلَّ حمل الكرسة الطويلة (٤٠). الكرسة بحيث صار االنزالق ياءً

وهذا التوجيه ليس دقيقاً؛ إذ إن ( قاضية ) ليس فيها كرسة طويلة؛ فالياء فيها ( 
نصف صامت )، وهي الم منزلقة ( الم الكلمة )؛ فإذا مجعت فال حيصل فيها تغيري 
ففيها كرسة طويلة  )؛  ( قايض  وأما  آخرها،  ) يف  التأنيث  ( عالمة  التاء  إال حذف 

ت؛ فحصل انزالق بينها وبني الفتحة الطويلة فتولدت الياء. َ قُرصِّ

ب / االنزالق الصويت عىل مستو األفعال: 

١/ إسناد الفعل الناقص إىل واو اجلامعة: 

ــــــــــُـــُ )؛ فتطرأ عليه بعض  يُسندُ الفعل الناقص إىل ضمري اجلامعة احلركي ( 
التغيريات؛ إذ حيص انزالق تتولد عنه الواو، وحيصل ذلك فيام كان أصله واواُ كـ ( 

غزا )، أو ياء كـ ( رمى ).
ـــــ وجدت أن املحدثني  ـ  ــــ أعني ما كان أصله واواً أو ياءً وبتتبعي هلاتني الصورتنيـ 

تباينت آراؤهم إزاء ما حصل يف الفعل بعد إسناده لواو اجلامعة، وهم عىل فريقني: 
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اجلامعة،  واو  إىل  الفعل  إسناد  يف  حصل  انزالقاً  ثمة  أن   رأ نْ  مَ منهم  األول: 
 ، نْ تعامل مع الفعل بعد أن يُعلَّ غريَ أن مقارباهتم مل ترس عىل منوال واحد، فمنهم مَ

. نْ تعامل مع الفعل قبل أن يُعلَّ ومنهم مَ

ومن الذين تعاملوا مع الفعل بعد أن يُعلَّ الدكتور عبد الصبور شاهني؛ فالفعل 
وَ )، وكذا الفعل ( رمى )  زَ دَ إسناده مل ينظر إىل أصله ( غزا / غَ يْ ( غزا ) مثالً إذا أُرِ
يَ )، وفرسَّ ما حصل بعد دخول واو اجلامعة عىل أنه تقصري  مَ مل ينظر إىل أصله ( رَ
للصائت األول، وحيصل بعد ذلك انزالق يف هذه البنية، أي أن الفعل ( غزا ) ينتهي 
نِدَ إىل واو اجلامعة ( ــــــــــُــــُ ) جتتمع فيه حركتان طويلتان،  بفتحة طويلة، فإذا أُسْ
قصرية،  فتحة  لتصبح  األوىل  الطويلة  احلركة  فاخترصت  العربية،  تكرهه  ما  وهذا 

ويتم االنزالق بينها وبني واو اجلامعة؛ فتنشأ يف النطق واو، هكذا: 

ــــــــــــَ  زَ + او ) = غـ  ــــــــــــُــــُـ ⇐ ( غَ ــــــــــــً +ـ  ــــــــــــَ / زـ  ( غزا + او ) = غـ 
وا ) = غ ـــــــــــــَ / ز ـــــــــــــَ و، وكذلك الفعل  زَ / ز ـــــــــــــَ + ـــــــــــُــــــُ  ⇐ ( غَ

وا )، أي:  مَ ( رمى )؛ إذ يقال فيه: ( رَ

مَ + او ) = ر ـــــــــــــَ  ( رمى + او ) = ر ـــــــــــــَ / م ـــــــــــــً + ـــــــــُـــــُ ⇐ ( رَ
بعد  احلركة  تكون  وبذلك  و،  ـــــــــــــَ  م   / ـــــــــــــَ  ر   ⇐ ــــــُـــــُ   + ـــــــــــــَ  م   /
العني نصف األلف، وليس داللة عىل أن املحذوف ألف (٤١)، وعىل هذا الرأي أيضاً 
ت وحتولت الضمة  الدكتور أمحد مصطفى أبو اخلري؛ إذ ير أن الفتحة الطويلة قرصِّ

الطويلة إىل شبه صائت ( الواو ) (٤٢).

 ) املفرتض  ، أي عىل أصله  يعلَّ أن  قبل  الفعل  تعامل مع  نْ  مَ ومن األصواتيني 
البنية العميقة )، ومن هؤالء الدكتور فوزي الشايب، إذ ير أن األصل يف ( رموا ): 
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يُوا = ر ـــــــــــــَ / م ـــــــــــــَ / ي ــــــــُـــــُ، وقد اشتمل املقطع األخري عىل شبه  مَ رَ
حركة ( الياء ) والضمة الطويلة، وهذا مستثقل؛ فحذفت الياء؛ فأصبح بناء الكلمة 
( رمو = ر ـــــــــــــَ / م ـــــــــــــَ + ــــــــُـــــُ )، وهنا تتابعت حركتا الفتح والضم؛ 
وختتفي  الكلمة،  هناية  يف   ( احلركة  شبه   ) الواو  فتتشكل  حركي؛  انزالق  فيحصل 

حركة الضم من آخرها، أي أن الكلمة مرت باخلطوات اآلتية: 

ر ـــــــــــــَ / م ـــــــــــــَ / ي ـــــــُـــــُ ⇐ ر ـــــــــــــَ / م ـــــــــــــَ + ــــــُــــُ ⇐ ر 
ـــــــــــــَ / م ـــــــــــــَ / و ــــــــُــــــُ ⇐ ر ـــــــــــــَ / م ـــــــــــــَ و (٤٣).

 ) احلركة  بشبه  االنزالق  يتحقق  كيف  إذ  نظر؛  فيها  الثالثة  املقطعية  والصورة 
الواو ) مع بقاء الضمة يف آخر الكلمة، ثم حتذف الضمة للمخالفة بينها وبني شبه 
ىل أن يكون الوصول إىل املرحلة الثالثة مع حذف الضمة  احلركة ( الواو )، واألوْ

من هذه املرحلة (٤٤).

وللدكتور سمري رشيف استيتية رأي غريب هبذا الصدد؛ إذ ير أن ما كان أصله 
وْ )، ويقال  واواً كـ ( نجا ) يُسندُ إىل واو اجلامعة قبل اإلعالل؛ فهذا الفعل أصله ( نَجَ
وا ) = ن ــــــــَ / ج ـــــــــــــَ و / ــــــــــــُــــُ، إذ  وُ وا ) وأصله: ( نَجَ فيه مسنداً ( نَجَ
يقول: " ولو أهنم أسقطوا الواو االنزالقية التقريبية لصار املنطوق هكذا: ن ـــــــــَ 
/ ج ـــــــــــــَ / ـــــــــــُـــــُ؛ فاملقطع الثالث سيبدأ بحركة فآثروا إسقاط واو اجلامعة 
التي هي الفاعل، وقامت الواو االنزالقية التي هي يف أصل الفعل مقام واو اجلامعة 

.(٤٥) يف الداللة عىل الفاعل "

وهذا الرأي ال يمكن الركون إليه، لسببني: 

من  الواو  أن  ومعلوم   ،( وْ  نَجَ  ) الفعل  أصل  يف  الساكنة  الواو  جميء  أحدمها: 
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األصوات التي تتحمل احلركات؛ فهي من أنصاف الصوامت؛ فلِمَ وردت ساكنة ؟

يءَ هبا لداللة معينة، وقيام  ُ عىل حذف واو اجلامعة التي جِ ْرسَ واآلخر: كيف جيُ
الواو ( = واو الفعل ) مقامها، وهذا ال يُفرسَّ إال باالنزالق.

الثاين: مل يُرشِ هؤالء إىل أن انزالقاً حصل يف البنية املقطعية للفعل املايض الناقص 
نْ  نْ أسند الفعل قبل أن يعلَّ ومنهم مَ املسند إىل واو اجلامعة، وهؤالء أيضاً منهم مَ

. أسنده بعد أن يعلَّ

ومن الذين أسندوه قبل أن يعلَّ الدكتور الطيب البكوش، إذ ير أن الفعل ( 
يُوا )؛ فقد جاءت " الضمة الطويلة مسبوقة بفتحة قصرية؛ فإن  مَ رموا ) أصله: ( رَ
(٤٦)، وهو توجيه موجز مل  سقوط الياء بينهام ينتج عنه حركة مزدوجة ( ــــــــــــَ وْ ) "
يبني فيه البكوش إال سبب سقوط الياء التي توسطت بني مصوتني، أحدمها: قصري 
( ـــــــــــــَ )، واآلخر طويل ( ـــــــــــــــً )، ولنا أن نتساءل عن حتول الضمة الطويلة 
ْ إليه، وال يمكن أن يُفرسَّ ذلك إال باالنزالق؛ إذ إن  إىل نصف صائت، وهو ما مل يُرشِ

تتابع حركتي الفتحة والضمة ينتج عنه صوت الواو.

الدكتور حسام  ، ومن هؤالء  أن يعلَّ بعد  الفعل  تعامل مع  املحدثني منْ   ومن 
النعيمي؛ إذ ير أن الفعل املعتل اآلخر ( واوي األصل ) عند إسناده لواو اجلامعة 
كـ ( دعا ) يظهر فيه تتابع للحركات، هكذا: د ـــــــــــــَ / ع ـــــــــــــً + ــــــــُــــُ، وقد 
التقى فيه صائتان طويالن، وهذا غري ممكن مقطعياً؛ فال يصح أن يأتلف مقطع من 
ىل؛ ألنه يكون منه نصف  قمتني، كام أنه البد من شطر أحدمها، وشطر الضمري أوْ
الصائت بخالف الصائت الطويل األول؛ إذ ال يكون منه نصف صائت، فتطرأ عليه 

التغيريات اآلتية: 
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د ـــــــــــــَ / ع ـــــــــــــً + ــــُـــــُ ⇐ ينشطر الصائت الطويل الثاين ( ــــــــــُـــــُ 
) إىل ـــــــــــُ و ⇐ د ـــــــــــــَ / ع ـــــــــــــً + ـــــــــــــُ و ⇐ حيذف الصائت القصري 
ــــــــــَ و، ففي الصورة  ــــــــَ / ع  ⇐ د  ـــــــــــــً و  ـــــــــــــَ / ع  ⇐ د  ـــــــــــُ )   )
املقطعية آنفة الذكر اجتمع الصائت الطويل ( ـــــــــــــً ) الواقع بعده صائت قصري 
يتواىل  ال  إذ  الضمة؛  فتسقط  )؛  االحتكاكية  الواو   ) صائت  ونصف   ،( ـــــــــــــُ   )
صائتان؛ فيبقى مقطع مديد، وها هنا يتحول إىل طويل مغلق وفقاً للقاعدة يف حتول 

املقطع املديد إىل طويل مغلق يف درج الكالم (٤٧).
اجلامعة  ضمري  شطر  ألنه  االنزالق؛  قضية  إىل  هنا  النعيمي  الدكتور  يُرشِ  ومل 
احلركي من أول األمر وافرتض بنى مقطعية مكروهة، واتكأ عىل تأويالت بعيدة؛ 
تلتقي  إذ  ـــــــــً ) البتعدنا عن هذه االفرتاضات؛   ) الطويل  الصائت  أنه قرصَّ  فلو 

الفتحة القصرية ( ــــــــــــَ ) والواو؛ فيتم االنزالق عىل هيأة ( واو ).
إذ  املطلبي؛  الدكتور فاضل  يُعلَّ  أن  بعد  الفعل إىل واو اجلامعة  وممَّن أسند هذا 
ير أن األصل يف ( دعوا ): ( دعاوا ) = د ــــــــــــَ / ع ــــــــــــً و، وهو مقطع مديد 
 قرصِّ فيه اجلزء األول (٤٨)، وعىل هذا الرأي أيضاً الدكتور جواد كاظم عناد؛ إذ ير
أن ما حصل يف الفعل ال يعدو أكثر من تقصري للصائت الطويل؛ فالفعل ( غزا )، 

يقال فيه: ( غزوا )، و( رمى ) يقال فيه: ( رموا )، أي: 
غ ــــــــــــَ / ز ــــــــــــً و، ر ــــــــــــَ / م ــــــــــــً و، وقد اشتملت البنى املقطعية 
للفعلني عىل مقطع مديد زاد من كراهته توافره عىل مزدوج هابط تضيق به احلركة 

العربية؛ فقرصِّ زمن النطق باجلزء األول من املزدوج ( ــــــــــً و ) (٤٩).
ويمكن االعرتاض عىل ما ذهب إليه األستاذان الفاضالن بأمرين: 

حتقق  أنه  من  البنى  هذه  يف  الطويل  الصائت  تقصري  سبب  يف  كِرَ  ذُ ما  أحدمها: 
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 بسبب املقطع املديد؛ لكراهته، ومعلوم أن املقطع املديد حتقق يف كلامت عربية أخر
ومل يطرأ عليه تغيري، فضالً عن أن حتققه خاص بحالة الوقف.

صامت،  نصف  أنه  عىل   ( ـــــــــــــُـــــُ   ) اجلمع  مورفيم  إىل  نظرا  أهنام  واآلخر: 
بعد حتقق اإلسناد  الواو هبيأهتا األخرية  أهنام أخذا صورة  وليس ضمة طويلة، أي 
يُسندَ الفعل، والدليل عىل  وتقصري الصائت الطويل، وهذه الضمة طويلة قبل أن 
ذلك أهنا باقية عىل طوهلا مع األفعال األخر، من ذلك ( كتبوا ) = ك ــــــَ / ت 
ـــــــــــَ / ب ــــــــــــُـــــُ؛ فلامذا وردت طويلة يف هذا املوضع، ونصف صائت يف ( 
والضمة  القصرية  الفتحة  بني  احلاصل  باالنزالق  إال  يُفرسَّ  األمر ال  )، وهذا  رموا 

الطويلة بعد تقصري الفتحة الطويلة فتنشأ الواو.
وأميل إىل ما ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهني بتقصري زمن النطق بالفتحة 
الطويلة، وحدوث انزالق بني الفتحة القصرية والضمة الطويلة؛ فتنشأ الواو، فضالً 
 عن أن ما ذهب إليه من أن الفعل يسند بعد اإلعالل فيه قبول كبري؛ ألن ذلك ينأ
بنا عن تأويالت مزعومة وافرتاضات ال طائل منها اشتملت عىل صور مقطعية فيها 
بنى مكروهة تتابعت فيها املصوتات، واالنسياق وراء هذه االفرتاضات ال جيعلنا 

نصل إىل قاعدة مطردة أو تفسري مقبول ملا حصل يف الكلمة من تغيريات.
٢/ إسناد الفعل املضارع الناقص إىل واو اجلامعة وياء املخاطبة: 

نِدَ  م أن الفعل الناقص ذو الم معتلة باأللف أو الواو أو الياء؛ فإذا أُسْ مرَّ بنا فيام تقدَّ
املضارع منه إىل واو اجلامعة أو ياء املخاطبة؛ فإن الفعل يتعرض ملجموعة تغيريات، 

غريَ أهنا ال تطرأ إال عىل ما كان معتل اآلخر باأللف، من ذلك: ( يرىض، وخيشى ).
ومل يَرسِ املحدثون عىل منوال واحد يف إسناد الفعل املعتل اآلخر باأللف؛ فمنهم 

نْ افرتض صورة أخر للفعل. نْ أسنده عىل صورته األخرية، ومنهم مَ مَ
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هؤالء  ومن  األخرية،  هيأته  عىل  يُسندُ  الفعل  أن  هؤالء   ير األول:  الفريق 
ألفه  فإن  باأللف؛  اآلخر  معتل  كان  ما  أن   ير إذ  شاهني؛  الصبور  عبد  الدكتور 
الطويلة؛  والضمة  الفتحة  بني  انزالق  فيحصل  اجلامعة؛  واو  إىل  نِدَ  أُسْ إذا  تقرصَّ 

فتتولد الواو (٥٠)، هكذا: 
⇐ ي  ــــــــــــَ  ــــــــــــُــــُ / ن  ــــــــــــً +  ــــــــــــَ ر / ض  ⇐ ي  يرىض + ون 
ــــــــــــَ ر / ض ــــــــــــَ + ــــــــــــُــــُ / ن ــــــــــــَ ⇐ ي ــــــــــــَ ر / ض ــــــــــــَ 
نِدَ إىل ياء املخاطبة؛ إذ تقرصَّ الفتحة  و / ن ــــــــــــَ، ويرسي هذا األمر أيضاً إذا أُسْ

فتلتقي مع الكرسة الطويلة؛ فتتولد الياء (٥١)، أي: 
ترىض + ي ن ⇐ ت ــــــَ ر / ض ـــــــً + ـــــــــٍ / ن ــــــــَ ⇐ ت ــــَ ر / ض 

ــــــــــــَ + ــــــــــــٍ / ن ــــــــــــَ ⇐ ت ــــــــــــَ ر / ض ــــــــــــَ ي / ن ــــــــــــَ.
نِدَ إىل  وير الدكتور فاضل املطلبي أن الفعل الناقص املعتل اآلخر باأللف إذا أُسْ
ــــــــــُــــُ )؛ فيتشكل  ـــــــــــــــً )، وواو اجلامعة (ـ  واو اجلامعة؛ فإنه تلتقي فيه األلف (ـ 
مقطع مديد مغلق؛ فيخضع للتغيري عن طريق تقصري صوت املد الطويل (٥٢)، هكذا: 
املقطع  قُرصِّ  ثمَّ  ــــــــــــَ،  ن  و /  ــــــــــــً  ــــــــــــَ خ / ش  ⇐ ي  خيشى + ون 
ــــــــــــَ، وعىل  ن  و /  ــــــــــــَ  ــــــــــــَ خ / ش  ) = ي  ( خيشون  املديد؛ فصارت 
الرغم من أنه مل يرش إىل إسناده إىل ياء املخاطبة إال أن ما قاله ينطبق عىل هذه احلالة؛ 
ذلك أنه نظر إىل واو اجلامعة وياء املخاطبة عىل أهنا نصف صامت ( = و ) يؤتى هبا 

عند إسناد الفعل الناقص، وعىل هذا الرأي أيضاً الدكتور جواد كاظم عناد (٥٣).
وعىل الرغم من أن األستاذين الفاضلني أسندا الفعل عىل هيأته األخرية إال أهنام 

ال يريان أن انزالقاً حصل يف هذا اإلسناد.
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واعرتاضنا عىل توجيههام يف إسناد املايض الناقص إىل واو اجلامعة يتكرر ها هنا؛ 
فافرتاض املقطع املديد يف هذا اإلسناد تأويل بعيد؛ فضالً عن أهنام جاءا بواو اجلامعة 

( الضمة الطويلة ) عىل أهنا نصف صامت ( = و ).
الفريق الثاين: يعمد هؤالء إىل إسناد الفعل الناقص بأصله املفرتض، أي بالياء، 
يُون  ون )، أصله ( يسعَ ومن هؤالء الدكتور الطيب البكوش؛ إذ ير أن الفعل ( يسعَ

ون )، هكذا:  )، وتعرضت بنيته لتغيريات صوتية؛ فصار ( يسعَ
ي ــــــــــــَ س / ع ــــــــــــَ / ي ــــــــــــُــــُ / ن ــــــــــــَ؛ إذ سقطت الياء؛ ألهنا 
وقعت بني فتحة قصرية وضمة طويلة نتج عن ذلك حركة مزدوجة ( ـــــــــــــَ و )؛ 
ينيَ ) = ت ــــــــــــَ س / ع ــــــــــــَ  عَ َ ): ( تسْ نيْ عَ ون )، وأصل: ( تسْ عَ فصار: ( يَسْ
/ ي ــــــــــــٍ / ن ــــــــــــَ، إذ سقطت الياء بني الفتحة القصرية والكرسة الطويلة، 

.(٥٤) ( َ نيْ ونشأت حركة مزدوجة (ــــــــــــَ ي )، فصار: ( تسعَ
وممن أسنده بأصله املفرتض الدكتور فوزي الشايب؛ إذ ير أن أصل الفعل ( 
يون ) = ي ــــــــــــَ ر / ض ــــــــــــَ / ي ــــــــــُـــــُ / ن ــــــــــــَ؛  ضَ ونَ ): ( يرْ يرضَ
فقد حدث فيه خمالفة بني احلركات وأشباه احلركات عن طريق إسقاط شبه احلركة ( 
ـــــــــــَ +  الياء ) الواقعة يف الم الفعل، وإسقاط الياء يؤدي إىل التقاء حركتني، مها: (ـ 
ـــــــــُــــُ )؛ فالبد من صامت يفصل بينهام، وبشكل تلقائي حيصل انزالق حركي بني 
احلركتني يتخلَّق عىل إثره الواو، فيصبح الفعل: ( يرضوون ) = ي ــــــــــــَ ر / ض 
ــــــــــــَ / و ــــــــــــُـــــُ / ن ــــــــــــَ، وبعد ختلق الواو باالنزالق خيالف بينها وبني 
الضمري بعدها ( الضمة الطويلة ) عن طريق إسقاط الضمري احلقيقي نظراً إىل أن 
ه وأغنت غناءه، فهام ــــــــ أي الضمة والواو ـــــــ من قبيل واحد؛  ت مسدَّ الواو سدَّ
ونَ ) = ي ــــــــــــَ ر / ض ــــــــــــَ و / ن ــــــــــــَ؛ فالواو يف  فأصبح الفعل ( يرضَ
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هذه البنية ليست واو اجلامعة احلقيقية، بل هي صوت ختلق باالنزالق، سدت مسد 
فأصل  املخاطبة؛  ياء  إىل  إسناده  عند  نفسه  اليشء  قالُ  ويُ هلا،  جمانس  ألنه  الضمري؛ 
ــــــــــــٍ / ن  ــــــــــــَ / ي  ــــــــــــَ ر / ض  يني ) = ت  ضَ ترْ الفعل ( ترضنيَ ): ( 
ــــــــــــَ؛ فيخالف بني احلركات وأشباه احلركات؛ فتسقط الياء، فتجتمع املصوتات 
 ) األوىل  صورته  إىل  الفعل  فيعود  الياء؛  إثره  عىل  يتخلق  حركي  انزالق  فيحصل 
ترضيني ) مع فرق طفيف، وخيالف بني الياء املتخلقة باالنزالق وحركتها بإسقاط 

َ ) = ت ــــــــــــَ ر / ض ــــــــــــَ ي / ن ــــــــــــَ (٥٥). نيْ احلركة؛ فيصبح: ( ترضَ
بأية حال من األحوال أن يسقط مورفيم اجلمع  وهو رأي فيه نظر؛ إذ ال يمكن 
واملؤنثة  األوىل،  يف  اجلمع  عىل  الداللة  لغرض  هبام  يءَ  جِ ألهنام  املخاطبة؛  ومورفيم 
األخرية،  سقوط  يسوغ  ال  املورفيامت  وهذهِ  الفعل  هناية  فتشابهُ  الثانية؛  يف  املخاطبة 
ومل يرد عندنا سقوط الضمري إال بوجود ما يدل عليه وإن كان صائتاً قصرياً، من ذلك 
نَّ )، فقد حذفت واو اجلامعة  توكيد الفعل بالنون ( تغزون + نَّ )؛ إذ يقال فيه: ( تغزُ
منه، والصائت القصري ( ـــــــــــــُ ) يدل عىل الضمري، و( تغزين + نَّ )؛ إذ يقال فيه: ( 
ـــــــــــِ ) يدل عىل الضمري. نَّ )؛ فقد حذفت ياء املخاطبة منه، والصائت القصري (ـ  تغزِ
وير الدكتور سمري رشيف إستيتية أن الفعل املعتل اآلخر باأللف حتذف منه 
واو اجلامعة إذا أسند لواو اجلامعة، وحتول الواو إىل ياء إذا أسند لياء املخاطبة؛ فـ ( 
وونَ ) = ت  ونَ )، وأصله: ( تشقَ تشقى ) عند إسناده لواو اجلامعة يقال فيه: ( تشقَ
ــــــــــــَ ش / ق ــــــــــــَ و / ـــــــــُــــــُ / ن ــــــــــــَ، وما حدث فيه " هو أن احلركة 
التي  الواو االنزالقية  الفاعل قد سقطت، وقام مقامها  املد )، وهي  الطويلة ( واو 
كانت يف أصل الفعل، وإنام كان هذا اإلجراء؛ ألن الواو رأس مقطع حركته ـــــــــ 
وهي واو املد ــــــــ مشاهبة له من حيث كوهنام صوتني علويني خلفيني، لقد حذف 
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الواو يف  الفعل، وهذا يعني أن  التي هي يف أصل  الواو االنزالقية  الضمري وبقيت 
البنية املنطوقة ( تشقون ) هلا وظيفتان: إحدامها صوتية، واألخر: نحوية، وهذا 

.(٥٦) دليل عىل غلبة الظاهرة الصوتية عىل الظاهرة النحوية يف هذه املسألة "
وإذا أسند إىل ياء املخاطبة حتولت الواو االنزالقية إىل ياء انزالقية؛ فـ ( تشقنيَ 
)؛  املد  وياء  الفتحة   ) أماميني  صوتني  بني  الواو  وقعت  إذ   ،( تشقوين   ) أصله:   (
قبلها وما بعدها، من حيث كون هذه األصوات  ياء ملشاهبة ما  الواو إىل  فتحولت 
الثالثة أمامية؛ فصارت الكلمة ( تشقينيَ )، ثم سقطت ياء املد ( = الفاعل )، وقامت 
الياء االنزالقية مقام الفاعل؛ ألن الياء رأس مقطع حركته ـــــــ وهي ياء املد الفاعل 

ــــــــ مشاهبة لرأس املقطع؛ فقامت مقام الفاعل، هكذا (٥٧): 
تشقوين = ت ــــــــــــَ ش / ق ــــــــــــَ و + ــــــــــــٍ / ن ــــــــــــَ ⇐ تشقيني = 
ت ــــــــــــَ ش / ق ــــــــــــَ ي + ــــــــــــٍ / ن ــــــــــــَ ⇐ تشقني = ت ــــــــــــَ ش 

/ ق ــــــــــــَ ي / ن ــــــــــــَ.
٣/ إسناد فعل األمر الناقص إىل واو اجلامعة وياء املخاطبة: 

نِدَ الفعل املعتل اآلخر باأللف إىل واو اجلامعة وياء املخاطبة؛ فإن ثمة انزالقاً  إذا أُسْ
حيصل فيه، غريَ أن إسناده عند املحدثني مل يكن عىل منوال واحد، وهم عىل فريقني: 

نْ أسنده عىل صورته األخرية، أي بعد سقوط آخره وبقاء  الفريق األول: منهم مَ
دَ إسناده إىل واو اجلامعة، وياء املخاطبة،  يْ الصائت القصري؛ فالفعل ( ارضَ )، إذا أُرِ

يقال فيه: ( ارضوا، واريض )، واألصل فيهام: 
ــــَ و  ــــــــــــِ ر / ضـ  ــــــُــــُ ⇐ ءـ  ــــــــــــَ +ـ  ــــــــــــِ ر / ضـ  ارضَ + وا  ⇐ ءـ 
ارضَ + ي ⇐ ء ـــــــــــــِ ر / ض ـــــــــــــَ + ـــــــــــــٍ ⇐ ء ـــــــــــــِ ر / ض ـــــَ ي 
والثاين   ،( ــــــــــــَ   ) قصري  أوهلام  صائتان،  التقى  األوىل  املقطعية  الصورة  ففي 
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طويل ( ــــــــــُــــــُ )؛ فحصل انزالق ختلق عىل إثره الواو (٥٨)، ويف الصورة الثانية 
التقى صائتان ( ـــــــــــــَ + ــــــــــــٍ )؛ فحصل انزالق ختلق عىل إثره الياء.  

 ) أصله   ( ارضوا   ) فـ  املفرتض؛  أصله  عىل  أسنده  نْ  مَ منهم  الثاين:  الفريق 
ارضيوا)، هكذا: ء ـــــــــــــِ ر / ض ـــــــــــــَ / ي ـــــــــُــــُ؛ فقد ختلصت اللغة من 
احلركة املزدوجة الصاعدة ( ي ــــــُــــُ ) بحذف القاعدة؛ فالتقت الفتحة السابقة مع 
الضمة الطويلة وهذا غري مستساغ، وملا كان حذف الفتحة غري ممكن؛ ألهنا مشعرة 
بالفتحة الطويلة املحذوفة يف الفعل ( يرىض ) = ( ي ـــــــــــــَ ر / ض ـــــــــــــً )؛ 
فقد انزلقت الواو هنا، أي أن الكلمة مرت باخلطوات اآلتية: ( أصل الكلمة ): ء 
ــــــــــــِ ر /  ــــــُــــُ  ⇐ ( املقطع املرفوض ): ءـ  ــــــــــــَ / يـ  ـــــــــــــِ ر / ض / ضـ 
ض ـــــــــــــَ + ــــــُـــُ ⇐ ( انزالق الواو ): ء ـــــــــــــِ ر / ض ـــــــــــــَ / و ــــــــــُـــــُ  
⇐ ( الصيغة النهائية ): ء ـــــــــــــِ ر / ض ـــــــــــــَ و، وأما ( اخيش )؛ فأصلها ( 
ـــــــــــــٍ؛ فتقوم اللغة بإسقاط  ـــــــــــــَ / ي  ـــــــــــــِ خ / ش  اخشيي )، هكذا: ء 
شبه احلركة ( ي )؛ فتلتقي الكرسة الطويلة بالفتحة السابقة، فتنزلق الياء، وتصبح: 

( ء ـــــــــــــِ خ / ش ـــــــــــــَ ي ) (٥٩).
ويظهر فيام تقدم أن أصحاب الرأي األول ابتعدوا عن التأويالت البعيدة والبنى 
املقطعية املكروهة التي اشتملت عىل صور غري مستساغة، كام أن إسنادهم للفعل 
عىل هيأته األخرية مل يظهر فيه أثر للمحذوف من الفعل عند إسناده إىل واو اجلامعة، 

وياء املخاطبة، ومادام أثره منتفياً فال حاجة إىل افرتاضه يف إسناد هذه األفعال.
جـ / مواضع أُخر: 

 : ١/ قلب اهلمزة واواً أو ياءً
تتعرض اهلمزة يف بعض السياقات الصوتية إىل قلبها واواً أو ياءً يف مواضع عدة، 
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غريَ أننا سنقف عىل موضع واحد يتحقق فيه االنزالق الصويت، وهو وقوع مهزتني 
 ،( أئمة   ) ذلك:  من  مكسورة،  والثانية  مفتوحة  أوهلام  الكلمة  بداية  يف  متحركتني 
م )، وهذا  دِ يْ وتصغري ( آدم )؛ إذ قلبت اهلمزة الثانية ياء يف ( أيمة )، وواواً يف ( أُوَ

الرأي لعلامئنا السابقني.
القلب  بوقوع  يسلِّمُ  إذ ال  الصبور شاهني يف ذلك؛  الدكتور عبد  وقد خالفهم 
يف هذين املوضعني؛ فام حدث يف ( أيمة ) إسقاط للهمزة ليس إالَّ، وحينئذٍ تتصل 
الفتحة بالكرسة لتحقق الياء؛ فالياء نتيجة االنزالق بني الفتحة والكرسة، هكذا: ء 
ـــــــــــــَ / ء ـــــــــــــ م / م ـــــــــــــَ ــــــــــة ⇐ ء ـــــــــــــَ + ـــــــــــــِ م / م ـــــــــــــَ 
ــــــــة ⇐ ء ـــــــــــــَ / ي ـــــــــــــِ م / م ـــــــــــــَ  ـــــــــة؛ فقد حافظ االنزالق عىل 
بالفتحة العوض؛  التصغري  املراد، ويف ( أويدم ) اتصلت ضمة  إيقاع اجلمع بوزنه 
ـــــــــــــُ + ء  ء   ⇐ ـــــــــــــِ م  ـــــــــــــَ ي / د  ء  ـــــــــــــُ /  ء  الواو هكذا:  فكانت 
ـــــــــــــَ ي / د ـــــــــــــِ م ⇐ ء ـــــــــــــُ / و ـــــــــــــَ ي / د ـــــــــــــِ م (٦٠)، ويوافقه 

يف ذلك الدكتور ديزيره سقال (٦١).
بالقلب،  اإلعالل  باب  من  حصل  ما  أن  النوري  جواد  حممد  الدكتور   وير
وعلل سبب ذلك بثقل اهلمزتني؛ إذ يستثقل املتكلم اجتامعهام يف هذين املوضعني؛ 
إىل  اجتامعهام  التخفيف من شدة  إىل  فيعمد  بينهام سو حركة قصرية،  فاصل  فال 
قلب الثانية إىل نصف حركة ( الياء ) يف ( أيمة )، و( الواو ) يف ( أُويدم ) (٦٢).  
وال يعدو األمر عند الدكتور الطيب البكوش يف ( أئمة ) أكثر من قلب اهلمزة 
ياء؛ فوجود اهلمزة األصلية بني مهزة مفتوحة وكرسة هو الذي سهل عملية القلب، 

ة ) (٦٣). فصارت ( أيمَّ
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 : ٢/ قلب الواو ياءً
تقلب الواو ياءً يف مواضع عدة تكفلت كتب الرصف ببياهنا والوقوف عليها (٦٤)، 

وما يعنينا منها ثالثة مواضع يتحقق فيها االنزالق الصويت، هي: 
وَ )؛ فإهنا تقلب ياء (  ضِ ١/ إذا وقعت الواو بعد كرسة يف طرف الكلمة، مثل ( رَ

ة )، فتصبح الكلمة ( أكسية ). َ )، أو قبل تاء التأنيث، مثل ( أكسيوَ يضِ رَ
٢/ إذا وقعت عيناً ملصدر فعل أعلَّت فيه، ويكون قبلها كرسة وبعدها ألف، مثل 

( صوام، وقوام، وانقواد )؛ إذ يقال فيها: ( صيام، وقيام، وانقياد ).
٣/ إذا وقعت عيناً جلمع صحيح الالم وقبلها كرسة، من ذلك ( دوار ) التي تصبح 
( ديار )، ومفردها ( دار )، و( حواض ) التي تصبح ( حياض )، ومفردها ( حوض ).

 نْ رأ وقد تباينت آراء املحدثني إزاء التغريات الصوتية احلاصلة فيها؛ فمنهم مَ
عبد  الدكتور  وأبرزهم  فيها،  قلب  ثمة  وليس  االنزالق،  وحدث  سقط  عنرصاً  أن 
لَ فيها عن تتابع الكرسة والضمة والفتحة  دِ الصبور شاهني، إذ ير أن هذه املواضع عُ
بإسقاط الضمة ( ـــــــــــُ )، واالقتصاد بالكرسة ( ـــــــــــــِ )، والفتحة ( ـــــــــــــَ )، 
أيرس  املزدوجة  احلركة  إن  واآلخر:  الكرسة،  بعد  الضمة  صعوبة  أحدمها:  لسببني، 
ـــــــــــــَ؛ إذ سقطت  ـــــــــــــُ +  ـــــــــــــِ +  ـــــــــــــَ / ض  وَ = ر  ضِ نطقاً، هكذا: رَ
الضمة فاتصلت الكرسة بالفتحة مبارشة فكانت الياء نتيجة االنزالق بينهام دون أن 
تكون بدالً من الواو، واحلاصل هروب من ثالثية احلركة إىل ثنائيتها (٦٥)، وعىل هذا 

الرأي أيضاً الدكتور ديزيره سقال (٦٦).
نْ عد ذلك قلباً للجزء األول من املزدوج، ومنهم الدكتور جواد كاظم  ومنهم مَ
ما  يقبل  مل  إذ  الصبور شاهني؛  الدكتور عبد  إليه  ملا ذهب  النقد  عناد، ووجه سهام 

ذكره من جهتني (٦٧): 
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ـــــــ النسبة إىل ثالثية احلركة؛ فهذا ال ينطبق عىل الصور املقطعية هلذه األمثلة.
ـــــــ اآللية التي وضعت؛ إذ أدت إىل صورتني غريبتني، ال يمكن أن تعربا عن 
ـــــــــــــِ /  ـــــــــــــَ / ض  وَ ) = ر  ضِ البنية، والكتابة املقطعية توضح ذلك؛ فـ ( رَ
ـــــــــــــِ  ) = ص  ـــــــــــــَ، و( صوام   + ـــــــــــــِ  ـــــــــــــَ / ض  ر   ⇐ ـــــــــــــَ  و 
األول  للجزء  قلب  هو  حصل  فام  م؛  ـــــــــــــً   + ـــــــــــــِ  ص   ⇐ م  ـــــــــــــً  و   /
من املزدوج إىل كرسة، وحيدث االنزالق بينها وبني الفتحة القصرية لتكوين الياء؛ 

فيقال: ( ريض )، وبينها وبني الفتحة الطويلة لتكوين الياء يف ( صيام ) (٦٨).
فيه نظر؛ ألنه يؤدي إىل صورة مقطعية  الواو إىل صائت قصري  وافرتاض قلب 
ذلك   فأد بني مصوتني؛  الواو  لتوسط  الطارئ جاء  التغيري  هذا  إن  ثمَّ  مكروهة، 
الكرسة  فالتقت  الصورة  هذه  يف  طَت  قِ أُسْ إهنا  يقال:  أن  ىل  األوْ وكان  ضعفها،  إىل 

بالفتحة؛ فتولدت الياء.
وير الطيب البكوش أن ما حصل قلب؛ إذ تقلب الواو املتحركة ياء إذا سبقت 
بكرسة، والقلب ها هنا هو احلل الذي تلجأ إليه اللغة؛ فهو حيافظ عىل الصيغة، وال 

يدخل عليها إال التجانس يف األصوات، وهذا من شأنه أن يسهل عملية النطق (٦٩). 
٣/ قلب الياء واواً: 

تقلب الياء واواً يف أربعة مواضع (٧٠)، يتحقق االنزالق الصويت يف موضع واحد 
ُيَ )،  ُوَ )، وأصله ( هنَ لَ )، من ذلك ( هنَ منها، وهو وقوع الياء بعد ضمة يف الم ( فَعُ

.( َ وَ )، وأصله ( قَيضُ و( قَضُ
وقد تعددت توجيهات املحدثني يف التغريات الطارئة عىل بنى الكلامت يف هذا 
املوضع؛ فالدكتور عبد الصبور شاهني ير أن ما حصل ناشئ عن ثالثية احلركة؛ فـ 
ُيَ ) = ن ــــــــــــــَ / ه ــــــــــــــُ + ــــــــــــــِ + ــــــــــــــَ، إذ تتابعت فيها املصوتات  ( هنَ
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فأسقط الناطق عنرص الكرسة، وأصبحت احلركة مزدوجة يف هذا املوضع، وتنشأ 
بذلك الواو نتيجة االنتقال من الضمة إىل الفتحة، فام حصل اختصار احلركة الثالثية 
 ،(٧١) عنها  بديل  عنرص  اجتالب  دون  من  الواو  ونشأت  الياء  فسقطت  ثنائية،  إىل 

ويوافقه يف ذلك الدكتور ديزيره سقال (٧٢).
نْ عدَّ ذلك قلباً لنصف احلركة ( الياء ) الواقعة يف بداية املقطع،  ومن املحدثني مَ

ومنهم الدكتور حممد جواد النوري، فام حصل من باب املامثلة التقدمية (٧٣).
٤/ قلب األلف واواً: 

تقلب األلف واواً يف صيغة التصغري التي عىل وزن ( فاعل )، من ذلك: ( ضارب 
ــــــ ضويرب )، غريَ أن املحدثني اختلفت تفسرياهتم يف التغيريات الصوتية احلاصلة 
بل  أصلية  تكن  مل  إذا  األلف  أن   ير الصبور شاهني  فالدكتور عبد  املوضع،  يف هذا 
كانت ألف الصيغة، كام يف ( ضارب )، أو جمهولة األصل، كام يف ( عاج )؛ فإهنا حينئذٍ 
ال متثل شيئاً حمدداً سو وجودها عىل ما هي فتحة طويلة، فإذا سبقت بضمة حيصل 
انزالق بني احلركتني؛ فتتولد واو انتقالية تليها ياء التصغري ساكنة، هكذا: ض ــــــــــــــً 
/ ر ــــــــــــــِ ب ⇐ ض ــــــــــــــُ / ــــــــــــــً ي / ر ــــــــــــــِ ب ⇐ ض ــــــــــــــُ / 
ــــــــــــــَ ي / ر ــــــــــــــِ ب؛ فالواو يف هذه البنى املقطعية ليست نتيجة قلب األلف 
بل نتيجة االنزالق بني ضمة التصغري بعد الصوت األول وبني هذه األلف التي حتولت 

من فتحة طويلة إىل فتحة قصرية (٧٤)، أي أن هذا ليس من القلب يف يشء.
الطويلة  الفتحة  أن   ير أنه  ديزيره سقال، غري  الدكتور  أيضاً  ويوافقه يف ذلك 
ت فتحتها القصرية الثانية، وجيء بضمة التصغري، فحدث انزالق بني الفتحة  قرصِّ

والضمة فتولدت الواو (٧٥).
حممد  الدكتور  ومنهم  بالقلب،  اإلعالل  باب  من  ذلك  عدَّ  نْ  مَ املحدثني  ومن 
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جواد النوري؛ فام حصل هو قلب للجزء األول من الفتحة الطويلة؛ إذ قلبت واواً 
يْفت إىل البنية  ( نصف حركة )، وبقي جزؤها الثاين مكوناً مع ياء التصغري التي أُضِ
⇐ ب  ــــــــــــــِ  ت   / ــــــــــــــً  ك   = كاتب  هكذا:   ،( ي  ــــــــــــَ   ) مركبة  حركة 
ايتب = ك ــــــــــــــُ / ــــــــــــــً ي / ت ــــــــــــــِ ب ⇐ كويتب = ك ــــــــــــــُ / و  كُ

ــــــــــــــَ ي / ت ــــــــــــــِ ب (٧٦).
 ويعرتض الدكتور حممد سعيد شواهنة عىل الدكتور عبد الصبور شاهني؛ إذ ير
أن " البنية الثانية احتوت عىل مقطع حمذور؛ فعمد الناطق إىل التخلص منه بأن قلب 
وليس  السابقة،  للضمة  جمانسة  حركة  نصف  إىل  الطويلة  الفتحة  من  األول  اجلزء 

.(٧٧) نتيجة انزالق "
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اخلامتة: 

ل البحث إىل جمموعة من النتائج، يمكن إمجاهلا بام يأيت:  توصَّ

الصوتية،  املقاطع  استقامة  يف  كبرية  أمهية  الصويت  اإلنزالق  لظاهرة  إن   /١
بنى  يف  طويلة  أو  قصرية  صوائت  الجتمعت  فلوالها  الكلامت؛  أواخر  وتصحيح 

الكلامت، وهذا ما ال تستسيغه العربية.

َ فيها الصائت  ٢/ بعض املواضع التي حصلت فيها ظاهرة االنزالق الصويت قُرصِّ
َ وما بقي عىل طوله، من  إذا كان طويالً، ومن ثمَّ حتصل تلك الظاهرة بني ما قُرصِّ
ذلك تثنية املنقوص رفعاً، ونصباً، وإسناد املايض الناقص ( ما أصله واو أو ياء ) إىل 

واو اجلامعة، وإسناد املضارع منه إىل واو اجلامعة وياء املخاطبة.

٣/ إن إلسناد الفعل عىل صورته األخرية، أو إسناده بالرجوع إىل أصله املفرتض 
نْ أسنده عىل هيأته األخرية كان  أثراً كبرياً يف تباين وجهات النظر بني املحدثني، ومَ
الدرس  تثقل كاهل  أن  بعيدة من شأهنا  افرتاضات مزعومة، وتأويالت  بعيداً عن 

الصويت احلديث.

فام  واحد؛  منوال  عىل  ترس  مل  املحدثني  عند  الصويت  االنزالق  فرضية  إن   /٤
دَّ انزالقاً عند بعضهم، مل يقبل به آخرون؛ وذلك راجع إىل افرتاض بنى مقطعية  عُ

تتعرض لتغريات صوتية ال يظهر فيها االنزالق.

٥/ مل تكن نظرة املحدثني إىل واو اجلامعة وياء املخاطبة وكتابتها مقطعياً واحدة؛ 
ظاهرة  حصول  افرتض  فقد  بكرستني  والثانية  بضمتني  صوتياً  األوىل  كتب  نْ  فمَ
نْ كتبها صوتياً نصف  ت من قبل، ومَ التي مرَّ االنزالق الصويت يف بعض املواضع 
عند  املفرتضة  املقطعية  الصورة  ألن  الظاهرة؛  تلك  حصول  يفرتض  فلم  صامت 
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َ صائته الطويل ليس غري. هؤالء عبارة عن مقطع مديد ( ص ح ح ص ) قُرصِّ

بالحقة  الكلمة  قُ  لْحَ تُ عندما  حتصل  ما  غالباً  الصويت  االنزالق  ظاهرة  إن   /٦
ما، كام يف ألف التثنية رفعاً، وياء التثنية نصباً يف االسم املقصور، وواو الرفع، وياء 
تْ بالفعل املايض الناقص (  قَ النصب مجعاً يف االسم املقصور، وواو اجلامعة إذا أُحلِْ
تْ بالفعل املضارع  قَ ما كان أصله واواً أو ياءً )، وواو اجلامعة وياء املخاطبة إذا أُحلِْ
تْ بفعل  قَ الناقص ( ما كان معتل اآلخر باأللف )، وواو اجلامعة وياء املخاطبة إذا أُحلِْ

األمر الناقص ( ما كان معتل اآلخر باأللف ).

ت يف الدراسات العربية الصوتية  دَّ ٧/ إن ثمة إسقاطاً حصل يف املواضع التي عُ
منها والرصفية ضمن موضوع اإلعالل بالقلب؛ فهذا اإلسقاط قد يطرأ عىل صامت 
( قاعدة معينة ) كاهلمزة يف باب قلب اهلمزة واواً أو ياءً ــــــ كام يف أئمة ــــــ فتتخلق 
ة )، أو صائت (قمة معينة )، كالضمة التي  الياء نتيجة اتصال الفتحة بالكرسة ( = أيمَّ
ــــــ فتتخلق الياء نتيجة اتصال الكرسة  ـ  وَ ضِ ـــــ كام يف رَ تسقط يف باب قلب الواو ياءـ 
ـــــ  ـ  ُيَ ــــــ كام يف هنَ ـ  َ )، والكرسة التي تسقط يف باب قلب الياء واواً يضِ بالفتحة ( = رَ

ُوَ ). فتتخلق الواو نتيجة اتصال الضمة بالفتحة ( = هنَ
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هوامش البحث: 
١) التقاء الساكنني بني احلقيقة والوهم، جعفر عبابنة: ( ٤٦ )  

٢) التقاء الساكنني بني احلقيقة والوهم: ( ٤٨ )  
٣) القواعد الرصف صوتية بني القدماء واملحدثني: ( ٤١ )  

نظر: علم األصوات، كامل برش: ( ٣٦٨ )   ٤) يُ
نظر: علم أصوات العربية، حممد جواد النوري: ( ١٣٢ )   ٥) يُ

نظر: املنهج الصويت: ( ٣١ )   ٦) يُ
نظر: علم الرصف الصويت، عبد القادر عبد اجلليل: ( ٩٤ ــــ ٩٥ )   ٧) يُ

٨) معجم الصوتيات: ( ٥٤ )  
٩) معجم علم األصوات: ( ٢٣ )  
نظر: املنهج الصويت: ( ٣٠ )   ١٠) يُ

نظر: الرصف وعلم األصوات، ديزيره سقال: ( ٢٢ )   ١١) يُ
نظر: علم األصوات اللغوية ( الفونتيكيا )، عصام نور الدين: ( ٢٩١ ـــ ٢٩٢ )   ١٢) يُ

١٣) املدخل إىل علم األصوات املقارن، صالح الدين صالح حسنني: ( ٣٢ )، واحلركات يف اللغة 
العربية، زيد القرالة: ( ١٨ )  

نظر: علم األصوات، كامل برش: ( ٣٦٩ )   ١٤) يُ
نظر: م.ن: ( ١٦٨ )   ١٥) يُ

١٦) علم األصوات العام، بسام بركة: ( ١٨١ )  
نظر: الترصيف العريب من خالل علم األصوات احلديث، الطيب البكوش: ( ٤١ ـــــ ٤٢ )   ١٧) يُ

املصطلح  وهذا   ،(  ١٨٠  ) السعران:  حممود   ،( العريب  للقارئ  مقدمة   ) اللغة  علم  نظر:  يُ  (١٨
نظر: الصوتيات العربية: ( ١٢٦ )   استعمله أيضاً الدكتور منصور الغامدي، يُ

نظر: دراسة الصوت اللغوي: ( ٣٣٠ )   ١٩) يُ
نظر: املنهج الصويت: ( ١٢٧ )   ٢٠) يُ

نظر: التقاء الساكنني يف اللغة العربية ( دراسة صوتية )، آمال الصيد أبو عجيلة: ( ٩٠ )،  ٢١) يُ
والتقاء الساكنني يف ضوء نظرية املقطع الصويت، صباح عطيوي: ( ٢٤٠ )  

نظر: الرصف وعلم األصوات: ( ٦٤ ـــــ ٦٥ )   ٢٢) يُ
نظر: التحوالت الصوتية يف بنية األسامء عند ترصيفها، عيل سليامن اجلوابرة: ( ١٤ )   ٢٣) يُ

نظر: املنهج الصويت: ( ١٢٧ )   ٢٤) يُ
نظر: الرصف وعلم األصوات: ( ٦٠ )   ٢٥) يُ
نظر: املنهج الصويت: ( ١٢٧ ــــ ١٢٨ )   ٢٦) يُ
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نظر: م.ن: ( ١٢٨ )   ٢٧) يُ
نظر: الرصف وعلم األصوات: ( ٦٥ )   ٢٨) يُ

نظر: التحوالت الصوتية يف بنية األسامء عند ترصيفها: ( ٣٨ )   ٢٩) يُ
نظر: املنهج الصويت: ( ١٢٩ ـــــ ١٣٠ )   ٣٠) يُ

نظر: م.ن: ( ١٣٠ )   ٣١) يُ
نظر: الرصف وعلم األصوات: ( ٧١ ــــــ ٧٢ )   ٣٢) يُ
نظر: علم الرصف الصويت: ( ٣٧٧ ـــــ ٣٧٨ )   ٣٣) يُ

والتحوالت   ،(  ٢٩٩ ـــــ   ٢٩٨  ) الصويت:  املقطع  نظرية  ضوء  يف  الساكنني  التقاء  نظر:  يُ  (٣٤
الصوتية والرصفية يف املنقوص واملقصور واملمدود: ( ٤٤٨ ــــــ ٤٤٩ ) 

نظر: املنهج الصويت: ( ١٣٢ )   ٣٥) يُ
٣٦) يُنظر: م.ن: ( الصفحة نفسها )  

نظر: الرصف وعلم األصوات: ( ٨٠ )   ٣٧) يُ
نظر: املنهج الصويت: ( ١٣٢ )   ٣٨) يُ

نظر: التحوالت الصوتية يف بنية األسامء: ( ١١٢ ــــ ١١٣ )   ٣٩) يُ
نظر: الرصف وعلم األصوات: ( ٨٠ )  ٤٠) يُ

نظر: املنهج الصويت: ( ٨٨ ـــــ ٨٩ )   ٤١) يُ
نظر: الرصف العريب ( قراءة أصواتية )، أمحد مصطفى أبو اخلري: ( ٤٤ )، والتقاء الساكنني  ٤٢) يُ

يف اللغة العربية: ( ٧٠ )  
نظر: تأمالت يف بعض ظواهر احلذف الرصيف: ( ٦٠ ــــ ٦١ )   ٤٣) يُ

نظر: احلركات يف اللغة العربية: ( ١٣٠ )   ٤٤) يُ
٤٥) علم األصوات النحوي: ( ٦٠٦ )  

٤٦) الترصيف العريب: ( ١٦٥ )  
نظر: أبحاث يف أصوات العربية: ( ٢٦ )   ٤٧) يُ

نظر: يف األصوات اللغوية: ( ٢٩١ ــــ ٢٩٢ )   ٤٨) يُ
نظر: املزدوج يف العربية: ( ١٠٩ ـــــ ١١٠ )   ٤٩) يُ

نظر: املنهج الصويت: ( ٩٢ )   ٥٠) يُ
٥١) يُنظر: م.ن: ( الصفحة نفسها )  

نظر: يف األصوات اللغوية: ( ٢٩١ ــــــ ٢٩٢ )   ٥٢) يُ
نظر: املزدوج يف العربية: ( ١٠٩ ــــ ١١٠ )   ٥٣) يُ

نظر: الترصيف العريب: ( ١٦٥ )   ٥٤) يُ
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نظر: تأمالت يف بعض ظواهر احلذف الرصيف: ( ٦٦ ـــــ ٦٧ )   ٥٥) يُ
٥٦) علم األصوات النحوي: ( ٦١٥ ــــــ ٦١٦ )  

نظر: علم األصوات النحوي: ( ٦١٦ )   ٥٧) يُ
نظر: الرصف العريب ( قراءة أصواتية ): ( ١٤٩ )، والتقاء الساكنني يف اللغة العربية: ( ٧١ ٥٨) يُ

ــــ ٧٢ )  
نظر: أثر احلركة املزدوجة: ( ١٠٧ ـــــ ١٠٨ )   ٥٩) يُ

نظر: املنهج الصويت: ( ٨٤ )   ٦٠) يُ
نظر: الرصف وعلم األصوات: ( ١٦٠ )   ٦١) يُ

نظر: علم أصوات العربية: ( ٣٣٣ )   ٦٢) يُ
نظر: الترصيف العريب: ( ٧٥ )   ٦٣) يُ

قواعد  والوايف يف   ،( ــــ ١١٠   ١٠٨ ) اهللا درويش:  نظر: دراسات يف علم الرصف، عبد  يُ  (٦٤
الرصف العريب: ( ١٧٩ ـــــ ١٨١ )، وأسس الدرس الرصيف يف العربية: ( ٢٠٩ ــــــ ٢١٢ )  

نظر: املنهج الصويت: ( ١٨٩ )   ٦٥) يُ
نظر: الرصف وعلم األصوات: ( ١٦١ ــــ ١٦٢ )   ٦٦) يُ

نظر: املزدوج يف العربية: ( ٩٩ )   ٦٧) يُ
نظر: املزدوج يف العربية: ( ١٢٩ ـــــ ١٣٠ )   ٦٨) يُ

نظر: الترصيف العريب: ( ٦٦ )   ٦٩) يُ
نظر: الوايف يف قواعد الرصف العريب: ( ١٨٠ ـــــ ١٨١ )  ٧٠) يُ

نظر: املنهج الصويت: ( ١٩١ ــــ ١٩٢ )   ٧١) يُ
نظر: الرصف وعلم األصوات: ( ١٦٣ ــــ ١٦٤ )   ٧٢) يُ

نظر: علم أصوات العربية: ( ٣٤١ )   ٧٣) يُ
نظر: املنهج الصويت: ( ١٥٤ )   ٧٤) يُ

نظر: الرصف وعلم األصوات: ( ١٣٣ )   ٧٥) يُ
نظر: دراسة صوتية ملوضوعي اإلعالل واإلبدال يف العربية، حممد جواد النوري: ( ٢٢ )،  ٧٦) يُ

نقالً عن القواعد الرصف صوتية: ( ١٥٦ )  
٧٧) القواعد الرصف صوتية: ( ١٥٦ ) 
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قائمة املصادر واملراجع: 
أوالً: الكتب والدراسات

(١٩٩٠).  .١  . مصطفى  أحمد  الخير،  أبو 
الصرف العربي ( قراءة أصواتية ) : ط١ . نشر 

مكتبة ناني بدمياط . 
دراسة .٢ (١٩٩٧م).  عمر.  مختار  أحمد 

الصوت اللغوي:  القاهرة .مصر : عالم الكتب.
٣.٢٠٠٨) محمد.  عجيلة  أبو  الصيد  آمال 

العربية ( دراسة  اللغة  الساكنين في  التقاء  م). 
صوتية) : القاهرة . مصر : مجلس الثقافة العام 

ــ ليبيا . دار قباء الحديثة .
بسام بركة . (د. ت). علم األصوات العام : .٤

لبنان : مركز اإلنماء القومي.
التصريف .٥ . (١٩٨٧م).  الطيِّب   ، وش  البكُّ

 : الحديث  األصوات  علم  خالل  من  العربي 
ط٢. تونس : المطبعة العربية . 

م). .٦  ٢٠٠٧)  . سليمان  علي   ، الجوابرة 
عند  األسماء  بنية  في  الصوتية  التحوالت 

تصريفها : جامعة مؤتة . أطروحة دكتوراه .
جواد كاظم عناد. (٢٠١١م). المزدوج في .٧

العربية ( المفهوم، المصاديق، التحوالت ) : 
ط١ . دمشق :  دار تموز .

. (١٩٨٢م). معجم .٨ الخولي، محمد علي 
مطابع   : الرياض  ط١.   : األصوات  علم 

الفرزدق التجارية . 
وعلم .٩ الصرف  (١٩٩٦م).   . سقال  ديزيره 

األصوات : ط١. بيروت . لبنان : دار الصداقة 
العربية . 

السعران ، محمود . (د. ت). علم اللغة: .١٠
بيروت . لبنان : دار النهضة العربية . 

علم .١١ (٢٠١٢م).  إستيتية.  شريف  سمير 
بين  التكامل  ومقوالت  النحوي  األصوات 
 . عمان  ط١.   : والداللة  والنحو  األصوات 

األردن : دار وائل . 
التقاء .١٢ م).   ٢٠١٤)  . عطيوي  صباح 

 : الصوتي  المقطع  نظرية  ضوء  في  الساكنين 
عمان . األردن : دار الرضوان . 

٢٠٠٥-.١٣) . الدين صالح حسنين  صالح 
األصوات  علم  إلى  المدخل  ٢٠٠٦م). 

المقارن: ط٢. مكتبة اآلداب. 
(٢٠١٠م). .١٤  . عطا  يوسف   ، الطريفي 

ط١.  العربي:  الصرف  قواعد  في  الوافي 
عمان. األردن: األهلية للنشر والتوزيع . 

١٥. _ (١٤٠٠هــ   . شاهين  الصبور  عبد 
 ) العربية  للبنية  الصوتي  المنهج  ١٩٨٠م). 
رؤية جديدة في الصرف العربي ) : بيروت . 

لبنان : مؤسسة الرسالة . 
عبد القادر عبد الجليل . (١٩٩٨م). علم .١٦

: دار  . األردن  الصرف الصوتي: ط١. عمان 
أزمنة . 

عبد الله درويش . (١٩٨٧م) . دراسات .١٧
 . المكرمة  مكة   .  ٣ ط   : الصرف  علم  في 

السعودية : مكتبة الطالب الجامعي .
معجم .١٨ (٢٠٠٧م).   . رشيد  العبيدي، 

الصوتيات : ط١. بغداد : ديوان الوقف السني 
.
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علم .١٩ (١٩٩٢م).   . الدين  نور  عصام 
األصوات اللغوية ( الفونتيكيا ) : ط١. بيروت 

. لبنان: دار الفكر العربي .
٢٠.١٤٢١)  . محمد  بن  منصور   ، الغامدي 

ط١  : العربية  الصوتيات  ٢٠٠١م).  ـــــــ  هـــ 
. الرياض . السعودية : مكتبة التوبة . 

ـــ ٢١.٢٠٠٤ الة ، زيد خليل . (١٤٢٥ هــ  القرَّ
في  دراسة   ) العربية  اللغة  في  الحركات   . م) 
عالم   : األردن  ط١.   :  ( الصوتي  التشكيل 

الكتب الحديث ـ إربد .
أسس .٢٢ (٢٠٠٥م).   . زرندح  محمد  كرم 

الدرس الصرفي في العربية: ط ٤ . غزة : دار 
المقداد للطباعة . 

كمال بشر . (٢٠٠٠م). علم األصوات: .٢٣
القاهرة . مصر: دار غريب .

أثر .٢٤ م).   ١٩٩٥  )  . الله  عبد   ، الكناعنة 
 ) العربية  الكلمة  بنية  في  المزدوجة  الحركة 
دراسة لغوية ) : جامعة مؤتة . رسالة ماجستير.

محمد سعيد شواهنة . (٢٠٠٦م). القواعد .٢٥
 : والمحدثين  القدماء  بين  صوتية  الصرف 

الجامعة األردنية . أطروحة دكتوراه .
(١٩٨٤م). .٢٦ فاضل.  غالب  المطَّلبي، 

 : العراق   : العربية  المدِّ  أصوات  في  دراسة 
منشورات دار الشؤون الثقافية والنشر.

٢٧. .  ( م   ١٩٩٨)  . سعيد  حسام  النعيمي، 
أبحاث في أصوات العربية : ط ١ . بغداد : دار 

ة ( آفاق عربية ) .   الشؤون الثقافية العامَّ
النوري ، محمد جواد . (١٩٩٧م). علم .٢٨

جامعة  منشورات   . ط١   : العربية  أصوات 
القدس المفتوحة . 

ثانياً: البحوث والمقاالت:   
التقاء الساكنين بين الحقيقة والوهم، جعفر .٢٩

عبابنة، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، ع ( 
٦٦ )، كانون الثاني / حزيران، ٢٠٠٤ م .

 تأمالت في بعض ظواهر الحذف الصرفي، .٣٠
د. فوزي حسن الشايب، حوليات كلية اآلداب 
ــــ جامعة الكويت، الحولية العاشرة، الرسالة ( 

٦٢ )، ١٤٠٩ هـ ــــ ١٩٨٩ م . 
في .٣١ والصرفية  الصوتية  التحوالت 

الدرس  في  والممدود  والمقصور  المنقوص 
كلية  مجلة  خضير،  حمزة  الحديث،  الصوتي 
واإلنسانية،  التربوية  للعلوم  األساسية  التربية 

جامعة بابل، ع (٣١)، شباط ٢٠١٧م. 


