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الموازنة بين ابن َّ
اللغوي
السكيت وأبي الطِّيب
ِّ
في ظاىرة اإلبدال (في ميزان التَّنظير والتَّطبيق)


عبدالرضا عطاشي

أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية كآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمية إيراف فرع آباداف
تاريخ قبول البحث1396/02/24 :

تاريخ استالم البحث1395/09/31 :

الملخص

ظاىرة ا ًإلبداؿ ىي من التَّقنيات الَّيت تيساىم يف ًاؿ توليد اىعاين اىختلفة عرب آليِّة مفردات ذات جرس موسيقايي
م ػػنختَّم تل ػػم يف ر ػػرؼ م ػػن رركفو ػػا لػ ػ ا يعا ػػد اللغوي ػػوف يف ظ ػػاىرة اإلب ػػداؿ بتغي ػػف ر ػػرؼ مآ ػػاف ر ػػرؼ آ ػػر
فيستثاركف ى ه اآلليِّة اللغويِّة بأشآايا اىختلفة كي يثركا نصوصوم بتعابف متقاربة اىعىن أـ متضادة فأمهيِّػة توظيػم
تقنيِّة ا ًإلبداؿ يف النِّتاجات األىدبيِّػة ترجػمل ىػا تُّػآلذو ىػ ه الختَّػاىرة فياألىبعػاد اللغويِّػة كاىوسػيقاايِّة كاىعػاين اىختلفػة يف
ػار متُّػػاهبةه منوػػا اإلبػػداؿ كاأل ػػداد،
النِّتاجػػات األدبيِّػػة .إبػػن السػآيت كأبػػو الّيٌػ كانػػا مػػن فاػػوؿ اللغػػة كياػػا آةػ ه
كرقً ِّي اللغة .تدرس ى ه الورقةالباثيةكفقان للانوج الوصفي -التاليلػي ظػاىرة اإلبػداؿ
فواا لعبا دكران بارزان يف اتٌساع ي
يف كتابيواا اإلبداؿ ،لتبني مدم تأةفمها يف ازدىار اللغة .تركز ى ه الورقػة علػ األبػوا اىختلفػة يف كتػاي اإلبػداؿ
إلبن السآيت كأي الّي ممل ذكر شواىد كمػن أىبػرز الثَّاػرات الَّػيت جنيناىػا ىػو تقػد معرفػة متآاملػة عػن اإلبػداؿ
كطرقو كأبوابو كأسبابو كفوااده كاىواقم اىُّرتكة كاىختلفة يف ىػ ا اىضػاار .فاػن أنواعػو ىػو اإلبػداؿ اللغويٌويتاا َّػور
يف لغات ٍتلفة ىعاف متٌفقة َّأمػا عػن أسػبا ظوػور ىػ ه الختػاىرة نسػتّيمل أف نقػوؿ ىنالػع عوامػد عديػدة سػامهت
يف تآوين تلع الختاىرة منوا سوولة النذّق كالتَّباين كاال تالؼ اىوجود يف نوع تلفذظ اللغات عند القبااد اىختلفة.
لآ َّن ى ه الختاىرة تُّتاد عل تقنيات منوػا َّ
أف اإلبػداؿ مػن ذرااػمل ا تصػار اللغػة كاسػتختوارىا كاسػتبّاف أسػرارىا،
كأىيضان يُتنِّ األدي عػن اوّػأ يف فوػم النصػوص كدفػمل ِّ
االبػاـ بالتَّصػايم .كاىواقػم اىُّػرتكو الػيت صػدرت رػوؿ
ى ه الختاىرة ىي اتٌفاؽ علااء العربية يف علد كقوع ى ه الختاىرة كشركطوا.

اللغوم؛ اإلبداؿ؛ اىوازنة.
السآيت؛ أبوالّي
الكلمات الرئيسة :ابن ِّ
ٌ

الآات اىسؤكؿ

Abdolrezaattashi2014@gmaail.com
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 .1المقدمة
متػذر اللغػةي بػػأدكار ٍتلفػػة يف األزمنػػة اىختلفػػة ،كتتغػف تػػدرجييان أل ٌف للٌغػػة ذ ػػاار ًوولػػة تنآُّػػم عػػرب
القركف كاألزمنو ،إيل أف تىآوف لغات األمس غفملاوسة كال مأنوسة ،كتيصاغ مفردات جديدة ،ىي
كلي ػدة التَّاػػازج مػػمل اللغػػات األ ػػرم ،اللغػػة العربي ػة ك ػ لع مل تبػػق عل ػ رالػػة كارػػدة بػػد ي ػ ذد يف
سارتوا أنواع من الختَّواىر فلم تسلم بنيتوا كصيغوا كاشتقاؽ كلاابا كتصريفوا.
إ ٌف ظػػاىرة اإلبػػداؿ ىػػي إرػػدی التٌقنيػػات الػػيت شػػاعت يف اللغػػات لػػدالاد عديػدة منوػػا تقػػار
ػوم اس ػػتخدـ
اىخ ػػارج كتق ػػار ِّ
الصػ ػفات ككج ػػود اللوو ػػات كالقباا ػػد اىتع ػػددة إذف لالتِّس ػػاع اللغ ػ ِّ
اللغويػذػوف العػػر آليَّػػة اإلبػػداؿ يف رػػركؼ الآلاػػات الَّػػيت تنسػػوم بالعناصػػر اىُّػػاهبة التَّاليِّػػة .الػػم:
اىوسيقى  :تعداد اهركؼ.
بدؿ فيو ررؼ مآػاف رػرؼ آ ػر دكف أف يػدث أيَّتغيػف يف
إذف عنصر اإلبداؿ على أساسو ي ى
بنيػة الآلاػػة كىػػي تلػػم عػػن ظػػاىرة القلػ َّ ،
ألف يف القلػ تتغػف بنيػة الآلاػػة علػػى سػػبيد اىثػػاؿ
قل كلاة :ج فتآػوف :جبػ (عاػر ،د .ت )ٖٖ-ٖٕ :لآػن يف اإلبػداؿ يبػدَّؿ رػرؼ إيل رػرؼ
آ ػػر يػ ذػد مآانػػو علػػى سػػبيد اىثػػاؿ إًبػػداؿ البػػاء إل ػػاىيم أك العػني إيل اىػيم كغػف ذلػع مػػن اهػػركؼ
مثػد :قضػ كقضػػم ،فيآػوف اإلبػػداؿ :قّػمل كقّػػم (اللغػوم )ٗ :ُُٗٔ ،كاىعػػىن يف اإلبػداؿ مل يتغػ َّػف
يتغف كاإلبداؿ يندرج حتت ًمختلَّة االشتقاؽَّ ،
ألف االشتقاؽ ينقسم عل ةالةة
لآن اىعىن يف القل
َّ
َّ
الصغف ،االشػتقاؽ الآبػف ،كاألشػتقاؽ األكػرب (طباطبػايي )ّٔٔ :ُِّٗ ،كاإلبػداؿ
أنواع :االشتقاؽ َّ
ىػػو االشػػتقاؽ الآب ػف الػ م ندرسػػو يف ى ػ ه الورقػػة الباثيِّػػة كنري ػد أف نتّػ ٌػرؽ إليػو مػػن ػػالؿ إقامػػة
يس ىس ػو اىختلفػػة
الس ػآيت كأي الّي ػ اللغػ ِّ
موازنػػة ب ػني ابػػن ِّ
ػوم .كنيعػ ِّػرؼ منػػاىج اإلبػػداؿ كفوااػػده كأ ي
يقدمػػو البا ػ للآاتبػػة الَّػػيت ينػػدرج حتتوػػا ك ػػا َّ
أف الليبنػػة األساس ػيِّة
فضػػركرة كػ ِّػد ك ػ
تآا ػ ين فياػػا ِّ
ي
الصػرؼ ىػو
الُّاعر أـ األدي من ناقػد كرا وك ككاتػ ىػي الآلاػة إًذف نىعت ًػرب اإلبػداؿ نانػ
لنتاج َّ
َّ
اىصنىمل للآلاات فبتقنيِّتو نينتًج مفاىيم كأراسيس اىفردات اىرموقػة ذات انػرس اىوسػيقااي كأمهيِّػة
ىػ ا الباػ تقػػمل حتػػت مختلػػة راجػػة اإلنسػػاف ك ػػا َّ
أف راجػػات اإلنسػػاف تنقسػػم إي ػػركريِّة كغػػف
ػػركريِّة فييػ ىع ػ ذد اىأكػػد كاىُّػػر كاي ػواء مػػن الػػة اهاجػػات الضػػركريِّة لآػػن تيعتػ ىػرب اىفػػردة ىيػػأ ذـ ى ػ ه
ضػػركريات البُّػريِّة َّ
الضػػركريِّة إًذف العلػػم ػواطن اللغػػة كآليػػات
ألف هبػػا ييعػ ِّػرب اإلنسػػاف عػػن راجاتػػو َّ
ال َّ
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التَّعبف هبا لو أمهيِّة قيصول يف اهياة البُّريِّة.
 .2ىدف البحث

ى ه الورقة الباثية يآان أةرىا يف إرياء علػم قػد ق َّػد التٌَّّػرؽ إليػو يف الباػوث ك قاعػات التَّعلػيم
كاىػؤمترات بيناػػا ىػػو مػػن أىػ ٌػم التَّقنيػػات النتػػاج اىفػػردات يف رقػػد األد العػػري إذف تآاػػن فوااػػد
ى ػ ه الورقػػة الباثيِّػػة يف التَّعرفعلػػى طييرقآليِّػػة اإلبػػداؿ كمؤلفي ػو كبي ػاف فوااػػده كأىسػػبا ظوػػوره كإعّػػاء نب ػ ة
لقواعده مُّفوعة بأمثلة إلنتاج كلاات جديدة ذات أجراس كموسيقي ممل متُّاهبابا ىعاف جديدة.
 .3أسئلة البحث
تناكيا ي ه ال ٌدراسة عن األسئلة التَّالية:
ُتي ى ه الورقة الباثية الؿ ِّ
اللغوم؟
ما ىو دكر اإلبداؿ يف دمة اللغة العربيِّة يف االتِّساع
ِّ
س اإلبداؿ كما ىيالوجوه اىُّرتكة كاىتفاكتة يف آراء ابن السآيت كأي الّي اللغوم روؿ اإلبداؿ؟
ما ىي ي
أس ي
 .4خلفية البحث
اىصادر اليت َّ
حتدةت عن ى ا اىو وع فوي كاايلي :ألَّم جعفر عاورم كتابان حتت عنواف "موازنة
السآيت الػدكرقي ك أي الّيػ اللغوم"يػ كر فيػو ريػاة األديبػني كآةارمهػا؛ كقػد
اآلةار األدبية إلبن ِّ
صدر الآتا عػن منُّػورات :پژكىنػدااف عػاـ  5941ق .ش ،فوػ ا الآتػا يتّ َّػرؽ بُّػآد عػاـ
لآن ى ه الورقة الباثيِّة ارتػأت أف
إي مو وعات كثفة من الة االشتقاقات ك األ داد كأنواعوا َّ
يسػس اإلبػداؿ مػمل ذكػر
تار مو ػوعان كارػدان تّ َّػرؽ إليػو األديبػاف أعػاله فقػدَّمت نبػ ة مفيػدة عػن أ ي
منػػاذج كأبوا نػػو َّأم ػا اىقػػاالت الػػيت أيلِّفػػت رػػوؿ ظػػاىرة اإلبػػداؿ فوػػي كاػػايلي" :جوػػود القػػدماء يف
توجيو ظاىرة اإلبداؿ"؛ تأليم ،كاظم عودة ُّافً ،لة آدا الآوفة ،العػدد ُِ ،عػاـ َُِٔ
تّرقوا لإلبداؿ كآرااوم اىتباينة لآنَّنا يف ىػ ه
ـ .جاءى اىؤلِّم يف كثو ب كر عدد من العلااء الَّ ين َّ
يس و
س لتقنيِّتو كمناذجو.
الورقة الباثيِّة ا رتنا عاىني من العلااء الَّ ين صنَّػ يفوا اإلبداؿ ممل تقد أ ي
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 .5فرضية البحث
تقػػمل تقنيِّػػة اإلبػػداؿ قياس ػان يف اإلعػػالؿ بالقل ػ كتقػػمل ماعيِّ ػان يف الآلاػػات اىتقاربػػة صػػوتيِّان .ي ػدث
اإلبػػداؿ يف اهػػركؼ اىتقاربػػة كاىتباعػػدة صػػوتيِّان كاإلبػػداؿ يف الآلات ػني َّإمػػا يعّػػي معػػي متوافق ػان أـ
كاػػا ىػػااالن مػػن اىفػػردات يف زانػػة اللغػػة العربيِّػػة ذات أج ػر و
اس
متضػػادان؛ اإلبػػداؿ يسػػاىم يف انتػػاج َّ
موسيقيِّة متناغاة تلم يف و
ررؼ كارد.
 .6مفهوم االبدال
تعريم اإلبداؿ« :جعد عليد مآاف صايح ،أك عآسػو ،أك مآػاف صػايح ال ىوجػ » (األندلسػيُّٖٗ ،ـ:

ُِِ) مثػػد كسػػاء ك ّاي ػا كاألصػػد :كسػػاك ك ّػػاء (رسػػنُّٕٓ ،ش ،ج )ٖٕٓ ،ْ :ك يعػػرؼ ك ػ لع بأنَّػو:
«جعد مّلػق رػرؼ مآػاف آ ػر ،فخػرج بػاإلطالؽ اإلعػالؿ بالقلػ ال تصاصػو كػركؼ العلػة فآػ ذد إعػالؿ
ػدمُٖٗٓ ،ـ )ُٗ :مثػػد ككنػػة كتلعػػثم كاألصػػد :كقنػػة ك
ػالكم ،د .تُّٓ :؛ اللبػ ِّ
يقػػاؿ لػػو إبػػداؿ كال عآػس» (اهاػ ٌ
تلعػ ـ (اىصػػدر نفسػػو) .كلعػ َّػد التعريػم األ ػف أكثػػر قربػان مػػن رقيقػػة اإلبػػداؿ اللغويِّػة ،فوػػو جعػػد ررفػان مآػاف
ررؼ من غف علة توج ذلع ،كيف راؿ كجود العلة صػار اإلبدالقياسػيا (صػا الضػامنَُٗٗ ،ـ )ُُٗ :مثػد
ط إذا َّ
اشتدت جعورتيو (عاورمُّٗٓ ،ش.)ِٕ :
كم ىق ىلع ي
شعر يم ىق ىلع يد ي
كمػػن أشػػور أمثلػػة اإلبػػداؿ القياسػيِّة ىػػو اإلبػػداؿ اهاصػػد بػني رػػركؼ العلػػة .ذلػع َّ
أف الػواك كاأللػػم كاليػاء
ًراىن ًرم ررؼ كارد ،لوقوع كد منواا موقمل اآل ر كانقال بعضوا إيل بعػ و (أبػوعلي الفارسػيُّٖٗ ،ـ:
ػّلح
ُُٓ) مثد :قاؿ كقوؿ (رسػنُّٕٓ ،ش ،ج )ٕٕٓ ،ْ :كقد أطلقت بع اىصادر عل ى ا اإلبداؿ يمص ى
القلػ  ،قػػاؿ األ ػوين (ت424ق)« :قػػد يّلػػق اإلبػػداؿ علػ مػػا يع ػ ذم القل ػ  ،إال َّ
أف اإلبػػداؿ إ ازل ػة ،كالقل ػ
إرالة ،كاإلرالة ال تآوف إال بني األشياء اىتااةلة َّ
اهاالكم ،د .ت.)ُّٓ :
ألّنا تقارهبا بآثرة التغيف» (
ٌ
 .7اختالف اآلراء حول ا إإلبدال

روؿ ظاىرة اإلبداؿ تقمل أىمامنا ةالةة تيَّارات فانوم من ال يُّػرتط يف نػوع اىخػرج الَّػيت يقػمل فيواػا
اإلبداؿ متقاربة أـ متباعدة كالتيَّار اآل ػر يعتقػد بُّػرط تقػار اىخػرج يف اهػركؼ ك التَّػيَّػار الثَّالػ
يعتقد بالتَّقار ىخرج لبع اهركؼ.
فاشرتطت طاافة من اللغويني كجود عالقة صوتية بػني األىصػوات الَّػيت يػدث فيوػا اإلبػداؿ مػن
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الموازنة بين ابن َّ
اللغوي في ظاىرة اإلبدال
السكيت وأبي الطِّيب
ِّ

عبدالرضا عطاشي

الفراء (202ق)َّ « :امنا يعلم ما ينس من اهركؼ باللغة أف يبدؿ اهرؼ من أ يػو كيآػوف معػو
ذلع قوؿ ٌ
ت كىػ ا كثػف يبػ َّػد يؿ
ت كاسػػتعدي ي
يف قافيػة كارػػدة مثػد :مػػدح كمػ َّػده كالنػوف كاىػيم كالعػني كاياػػزة مثػػد :اسػتأدي ي
السفايفُّْٗ ،ؽ )ّٕ :كذى ابن جػي مػ ى الف َّػراء
اهرؼ من أ يو فيدغم فيو إًذا يقر ذلع القر » ( ِّ
يف َّ
أف اإلبػػداؿ ال يقػػمل إال مػػمل األص ػوات اىتقاربػػة اىخػػارج كعػػدد اهػػركؼ الَّػيت يقػػمل بينوػػا البػػدؿ أرػػد عُّػػر
ررفػػان كقػػاؿ« :كتيسػ َّػاي رػػركؼ البػػدؿ كلسػػنا نريػد البػػدؿ الَّػ م يػدث مػػمل اإلدغػػاـ كإًَّمنػا نريػد البػػدؿ يف غػف
إًدغاـ» (ابن جي ،د ت .)ِٕ :كذى ابن سيدة إيل أف« :ما مل يتقػار ٍرجػان البتػة فقيػد علػ رػرفني غػف
ساي بدالن كذلع كإبداؿ ررؼ من رركؼ الفم أـ من رركؼ اهلق» (ابن سيدةُُْٕ ،ؽ:
متقاربني فال ي َّ
عاػا ذىػ إليػو القػػدماء فاتَّاػوا كجػػود عالقػػة ص ػوتية بػني األىصػوات الَّػيت
ِْٕ)َّ .أمػا احملػػدةوف فلػػم خيرج ػوا َّ
الصػوتني
يدث فيوا اإلبداؿ فاشػرتط عذازلػدين التَّنػو ذي كجػود تقػار يف اىخػرج أك يف اىخػرج كالصػفة بػني َّ
الص ػوتية بػني اه ػرفني اىبػػدؿ
اىتبػػادلني (اللغػػومُُٗٔ ،ـ )ٗ :كأك ػد الػػدكتور ابػراىيم أن ػيس عل ػ أمهيػة العالقػػة َّ
كاىبػػدؿ منػػو (أن ػيس )ٕٓ :ُٕٖٗ ،كإيل ذل ػع ذى ػ الػػدكتور عبدالصػػبور شػػاىني ،قػػاؿ« :اإلبػػداؿ ال يآ ػوف
إبداالن َّ
الصػفات
رقا َّإال إذا كاف بني البدؿ كاىبػدؿ منػو عالقػة صػوتية كقػر اىخػرج أك االشػرتاؾ يف بعػ
ِّ
الُّدة كالر اكة» (شاىني.)ّٕ :ُٗٔٔ ،
الصوتية كانور كاياس ك ِّ
َّ
ا تلم العلااء رػوؿ مػا يػد د يف دااػرة اإلبػداؿ كمػا خيػرج عنوػا ،علػى ىػ ا األىسػاس نػيلى ِّخػ
اال تالفات فياا يلي :رأم اىتوسعني ففكف أ ٌف اإلبداؿ قد يقمل بني كػد رػرؼ كآ ػر مػن رػركؼ
اللغػػة ،س ػواء كانػػت متقاربػػة اىخػػارج أك كانػػت متباعػػدباً .كََّػن قػػاؿ هب ػ ا الػ َّػرأم ىػػو أبػػو الّي ػ
اللغوم ال م ع ٌد من اإلبداؿ ال ا كال اف "العي " برغم تباعد ٍرجي النػوف كالبػاء .كمػن ىػؤالء
إف اإلبػػداؿ يت ً
الآرملػػي ،ال ػ م قػػاؿ َّ
َّسػػمل يف ايػػمل رػػركؼ اللغػػة ،كمػػنوم أبػػو اهسػػن بػػن الصػػاا ال ػ م
يقوؿ :قلاا ُد ررفا من رركؼ اللغة إًَّال كقد جاء فيو اإلبداؿ كلو نادران (اوااشُِْٖ ،ؽ.)ٗٓ :
رأم اىضيِّقني :كىم ال ين ك عوا شركطا لتاقػق اإلبػداؿ ،كمػن ىػؤالء ابػن جػي الَّػ م اشػرتط
تقار اىخارج؛ ل ا أ رج منو ال ا كالػ اف ،احتػاد اللغػة؛ لػ ا أ ػرج منػو اللثػاـ كاللفػاـ ال ػتالؼ
اللغػػات ،أَّىال يآونػػا أصػػلني؛ لػ ا أ ػػرج منػػو رجػػد تيػ ٍدرأ" :ذك قػػوة علػػى الػػدفمل" ك :رجػػد تيػ ٍدره" :ذك
اىتوسػّني :ميػثلوم ابػن سػيدة الػ م اشػرتط
ًعز"؛ ألّناا -على ر ٌد زعاو -أصػالف متايػزاف كرأم ِّ
فقط تقار اىخرجني (اىصدر نفسو).
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 .8مفارقات اإلبدال والقلب

لقػػد ك ػ علاػػاء اللغػػة العربي ػة عػػن القل ػ كاإلبػػداؿ ،ك ػالا عل ػ رػػدة ،ك مي ػزكا بينوػػا ،بالتعريفػػات
التالي ػة فقػػالوا" :القل ػ مػػن سػػنن العػػر  ،كذل ػع يآ ػوف يف الآلاػػة كيآ ػوف يف القصػػو يعػػي العبػػارة
فيقولوف" :جب " ك "ج " كىو كثف كقد صنَّفو علااء اللغة".
الصػااح.
السػآيت يف ىػ ا النػػوع كتابػػان " ينقػػد عنػػو صػػار
َّ
ػم ابػػن ِّ
قػػاؿ السػيوطي" :كقػػد أىلَّػ ى
الس ػآيت يف كتػػا القل ػ  :كاهاُّػػة مقلػػو اهُّػػاة
(ابػػن ِّ
الس ػآيتََِِ ،ـ " )ْٕٔ :قػػاؿ ابػػن ِّ
كشا كىو مقلو كاىقاط
كىيالغض ككالٌوشي ككرُّي كاألىكابش من النَّاس األى الط مثد األى ى
ربد مثد القااط مقلو منو (اىصدر نفسو.)ُّٕ :
الصا يف كثو عن االشتقاؽ األكرب كعالقتو باإلبداؿ ،إيل قلَّة أمثلة
لقد تنبَّو ال ذدكتور صباي َّ
السػآيت يف القلػ كاإلبػػداؿ مل
تفسػػر باالبػػداؿ تفسػفان "صػػريا " .فقػػاؿ" :كمػػن العويػ إ َّف ابػػن ِّ
ِّ
ً
فسر تفسفان "صريا "
ي كر يف الثالمثااة كلاة اليت اشتالت عليوا رسالتو ،إَّال القليد ََّا ميآن أف ي َّ
بختاىرة االبداؿ كساارىا استُّػود بػو بعػد ذلػع ،مل خيتلػم لفختػو َّإال فياػرؼ كارػد كػالنوف كالػالـ
يف «التوتاؿ» ك «التوتاف» ككالمها يعي سقوط اىّر" (ابراىيم صا َُٗٔ ،ـُِِ).
ي
السكيت وأبي الطِّيب اللغو ِّ
 .9وجوه االفتراق واالشتراك لكتابي اإلبدال البن ِّ
البن السآيت كأي الِّّي اللغ ِّ
ػوم كتػا ياػد عنػواف :اإلبدالوكػ لع كتػا يف األ ػداد ،رتٌػ ى
السػ ػآيت م ػػادة كتاب ػػو اإلب ػػداؿ يف  93س ػػتة كةالةػ ػني بابػ ػان ٍتلف ػػة اهو ػػم ذكػ ػر يف كػ ػد ب ػػا
اب ػػن ِّ
الآلاات اليت كقعت إليو كفيوا إبداؿ ،كقػد بػدأى الآتػا ببػا النػوف كالػالـ ،كأكرد الآلاػات الَّػيت
السػااءي كىتلػت ،كال ذسػدكؿ كال ذسػدكف إخل كيػأيت
تعاق فيوا النذوف الالـ كاىعي كارػدِ ،ػو :ىتنػت َّ
بعػػد ىػ ا البػػا بػػا البػػاء كاىػيم مث بػػا اىػيم كالنػػوف كىآػ ا كلآنَّػو ذكػر بابػان حتػػت عنػواف :بػػا
اإلبػػداؿ مػػن اهػركؼ اىختلفػػة ذكػر فيػو اإلبػػداؿ الواقػػمل يف الآلاػػة َػٌػا مل يػرد يف األبػوا األ ػػرم،
كذكر يف ى ا البا  93مثاين ك ةالةني كلاةن.
السآيت بابني ليسا من اإلبداؿ يف شيء مها «با ما تزاد فيو اىيم آ ر» كذكر فيو
ذكر ابن ِّ
 3كلاػػات كبػػا مػػاتزاد فيػو النػػوف كذكػر فيػو 2كلاػػات .ذكػر ابػػن السػآيت ػ علػ عػػادة علاػػاء
تنوعػت بػني القػرآف
العربية شواىد عل ماي كره من كقوع اإلبداؿ يف الآلاة كشواىد الآتا كإف ٌ
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اللغوي في ظاىرة اإلبدال
السكيت وأبي الطِّيب
ِّ

عبدالرضا عطاشي

الرجػػز إَّال َّ
الرجػػز فوػػي تربػوا علػ اىااػػة،
أف ًرصػػة األىسػػد فيوػػا للُّػػعر ك َّ
كاهػػدي كاألمثػػاؿ كالُّػػعر ك َّ
بيناا ال يزيد عدد اآليات القرآنية اىستُّود هبا عل الثالث عُّرة آية.
مل يرت ابن السػآيت مػادة كتابػو ترتيبػان معينػان ،فوػو مل يرتػ أبوابػو رسػ اهػركؼ االلفباايػة
األكؿ ي ػ كر  91كلاػػة ،كالبػػا
كال رس ػ ٍػػارج اهػػركؼ ،كال رس ػ األمهيِّػػة ،فوػػو يف البػػابني ٌ
الثَّػاين  91كلاػػة ك ػ لع ،كيف البػػا الثال ػ 59كلاػػة ،كيف البػػا الرابػػمل  55كلاػػة ،كيف البػػا
اوامس  1كلاات كيف البا السادس  4كلاػات كيف البػا الثػاين كالعُّػرين كلاتػاف كيف البػا
م علػ غػرار كتػا العػني يف
الثال كالعُّرين  52كلاة ك جاء كتا اإلبػداؿ ألي الّيػ اللغػو ِّ
التبوي  :فبا الباء ك َّ
الزاء كىآ ا.
الراء مث با الباء ك َّ
الداؿ كبا الباء ك َّ
كقد امل الآتا طاافة كبفة جدان من غري اللغة أك ما يقر من الغري لعدـ استعاالو أك
كع ػ ػ ىىد ك ى ػ ػبًس ك ى ػ ػ ًرس كجعب ػػو كجعب ػػوس كبآب ػػاؾ ك آض ػػاؾ.
لن ػػدرة اس ػػتعااياثد ىع ىبو ػػد ى
كِوى ػ ه الآلاػػات ،كىػػي كث ػفة جػػدان فوػػو إذان كتػػا اػػمل ذكات اإلبػػداؿ مػػن الآلاػػات ،كطاافػػة
كبفة من اىرتادفات ،كايعان من غري اللغة.
السآيت خيتلم يف العنواف عػن كتػا اإلبػداؿ ألي الّيػ اللغػوم،
َّ
فأما كتا اإلبداؿ البن ِّ
َّ
ألف تساية كتا ابن السآيت تآوف :القلػ كاإلبػداؿ لآػن الآتػا مل ياػد شػيئان مػن القلػ ،
ألىنَّنػا كاػػا نعلػػم َّ
إف اإلبػػداؿ ىػػو إقامػػة رػػرؼ مآػاف رػػرؼ مػػمل اإلبقػػاء علػ سػػاار أرػػرؼ الآلاػػة،

كبػ لع قػػد تُّػرتؾ الآلاتػػاف كالصػػورتاف كػرفني أك أكثػػر ،كيب َّػدؿ رػػرؼ منوػػا كػرؼ آ ػػر يتقاربػػاف
ٍرجان أك يف اىخرج كالصػفة معػان ،كذلػع ِػو( :قضػ  ،قضػم ،قّػمل ك قّػم) ك إبػداؿ أي الّيػ
السآيت عل ىػ ا النػوع (اللغػوم ُُٗٔ ،ـ )ٗ :أىٌمػا القلػ خيتلػم عػن اإلبػداؿ،
يُّتاد على إبداؿ ابن ِّ
بآوف التَّغيف الَّ م يّرأ عل الآلاة ،يدث انقالبان يف بنيتوا العامة (السيوطيُٖٗٗ ،ـ.)َْٔ :
كالقل لدم البصريني خيتلم عن القل لدم الآوفيني ،فالآوفيوف يستُّودكف جب كجب
للقل كالبصريوف اليركف ى ا قلبان بد يستُّودكف بُّاكي كشااع لختاىرة القل  ،كالًاؿ ىنا أف
نتّػ ٌػرؽ إيل ظػػاىرة القل ػ  ،بػػد ايػػدؼ الرايسػػي مػػن البا ػ كاىوازنػػة يف ى ػ ه الورقػػة الباثيِّػػة ىػػو
السآيت َّ
اللغوم.
الدكرقي كأي الَّّي
ِّ
عرؼ عل ظاىرة اإلبداؿ كإقامة موازنة بني األبداؿ البن ِّ
التَّ ي
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اللغوي
 .31الوجوه المشتركة في كتابي ابن السكيت وأبي الطيب
ِّ
إً َّف كتابا ا ًإلبداؿ البن سآيِّت كأىي الّي اللغوم يُّرتكاف يف عر واا لإلبداؿ يف ةالةة كةالةػني
بابان من اإلبداؿ كِن ن كر فياا يلي مناذج من اشرتاكواا يف اإلبداؿ:
 .1-10باب الباء والميم
السػ ػآيتَُّٕ ،شٖ :؛ اللغ ػػوم،
اىث ػػاؿ اىس ػػتخدـ م ػػن قب ػػد كػ ػال األديب ػ ػني ى ػػو البخ ػػر كاىخ ػػر (اب ػػن ِّ

و ً
ػن ًيف ال ىفػ ًم كغػ ًفه،
ُُٔٗـ ،جُّٕ )ُ :البى ٍخر ،و
َّا ًريػع :النَّ ٍ ي
بفتح فسآوف :ف ٍع يد البي ىخا ًر كالبى ىخر ،بالت ٍ
ً
ن ًمن َبىره ال ىف ًم اوىبًي ً (الزبيدم ،د ت ،ج.)َُ :
ىكًيف اللِّ ىساف :ىَبىر ،أىم نػى يى
 .2-10باب التاء والدال

اىثاؿ اىستخدـ من قبد كال األديبني ىو يآتش لعيالو كيآدش :أم يآس يم (اىصدر نفسو).

اللغوي إزاء ظاىرة اإلبدال
السكيت وأبي الطيب
ِّ
 .33موقف ابن ِّ
الس ػ ػآيت يعتق ػػد َّ
إف ص ػػور اإلب ػػداؿ ترج ػػمل إيل
الس ػ ػآيت كأي الٌّي ػ ػ اللغ ػ ِّ
ػوم :اب ػػن ِّ
موق ػػم اب ػػن ِّ
ا تالؼ اللووات ،كأبوالّي اللغوم يؤكد َّ
إف العر التتعاد تعوي ررؼ من ررؼَّ ،إمنا ىي
لغػػات ٍتلفػػو ىعػ و
ػاف َّ
متفقػة تتقػػار اللفختتػػاف يف رػػرؼ ىعػػي كارػػد ،رػ َّػيت ال خيتلفػػاف ٌإال يف رػػرؼ
الدليد عل ذلع َّ
كارد ،ك َّ
بالصػاد
إف القبيلة الواردة التتآلَّم طوران مواػوزة كطػوران غػف مواػوزة كال َّ
كبالسػني مػػرة أ ػػرم فػ َّ
السػآيت ىػػو الَّػ م أىةَّػر علػ األيدبػػاء اآل ػػرين كمػػن الػػتوم أي
ػإف ابػػن ِّ
مػػرة ِّ
الس ػآيت بػػاآلالؼ إيل أف كصػػد
الَّّي ػ اللغػػوم ،فإنَّػو زاد عل ػ اللغػػات الػػيت كجػػدىا أسػػتاذه اب ػن ِّ
كرقي ال تتوػاكز عػن ةالمثااػة
عددىا مايقار إيل ةالةة آالؼ كلاػة ،كىػي لػدم ابػن ِّ
السػآيت ال َّػد ِّ
فساا اجملاؿ يم
كلاة ،فآالمها َّ
مودا الّريق لألدباء اآل رين يف امل ك بط اللغة العربية كك لع ى
وطي كتابو :اىزىر يف
يف رفظ كصيانة اللغة فواا لعبا دكران بارزان يف ازدىار اللغة العربية فألٌم ال ذسي ذ
الس ػآيت فقػػد ذك ػر أىمثلػػة كث ػفة مػػن ى ػ ا الآتػػا كى ػ ا يؤي ػد
اللغػػة متػػأةٌران بآتػػا  :اإلبػػداؿ البػػن ِّ
م.
دعوانا يف األةر الَّ م تركو ابن ِّ
السآيت كأبوالَّّي اللغو ٌ
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 .31االتِّجاه األدبي البن ِّ
سكيت وأبي الطَّيب
َّ
إف ابن السآيت كاف متأةران من عبداىلع بن قري األصػاعي الَّػ م كػاف أقػدـ مػن سػاار الآتَّػا
يف ظاىرة اإلبداؿ ري اقتبس منو ى ا الفن كك لع أةٌػر ابػن السػآيت علػ مػؤلفي ىػ ه الختػاىرة
الَّ ين ألَّفوا بعد تأليفو منوم الزجاجي كأي الّي اللغوم كسيبويو كابن جي كالقايل كابن سيدة.
أبوالّيػ اللغػػوم ييعػ ذد أرػػد تالمػ ة ابػػن السػآيت كىػػو كػاف متػػأةران منػػو ريػ أكرد كػ َّد أبوابػػو
كأمثلتػػو يف كتاب ػػو اإلبػػداؿ أ َّىم ػػا ى ػ ا الآت ػػا فو ػػاء عل ػ غ ػرار كتػػا الع ػني يف التوبي ػ (عاػػورم،
ُّٓٗ )َُْ :كقد ألٌم السػيوطي كتابػو اىزىػر متػأةران مػن كتػا اإلبػداؿ إلبػن السػآيت فقػد ذكػر
أمثلة من ى ا الآتا (نفس اىصدر.)ُْٔ :ُّٗٓ ،
ُد ابن السيٌد البّليوسي (تػ ُِٓىػ) من علااء القرف اوامس ايورم ،سلع مسلع علااء
القرف الثال ايوػرم أمثاؿ أي الّيٌػ اللغػوم كابػن السػآيت ،إذ يقػوؿ يف شػررو لفصػيح ةعلػ
أبو العباس (تػ ُِٗ) " :ليس األلم يف األرقاف مبدلة من الياء الفقاف كلآنواا لغتاف" (ركيَُٖٗ ،ـ.)َُٔ :
 .31أسباب وجود ظاىرة اإلبدال من وجهة نظر األديبين
إف أكثر األدباء األ صااني يف ًاؿ اإلبداؿ يعتقدكف َّ
َّ
إف ظاىرة اإلبداؿ أساسوا يرجمل إيل تقار

ؤدم إيل رػدكث ظػاىرة
ػاـ الػ م يػ ِّ
ٍارج األصوات ك ِّ
الصفات ،فالتَّقػار لػدم ىػؤالء ىػو األمػر اي ٌ
اإلبداؿ يف اللغة ،كالقصػد مػن التَّقػار يف اىخػارج ىػو يعػي َّ
فإمػا
إف اهػرفني يتفقػاف يف ٍرجواػاٌ ،
ػوم مهػػا
ػدكرقي كأباالَّّي ػ اللغػ ِّ
كإمػػا أف يآ ػوف مػػن الفػػم لآػ َّن ابػػن ِّ
الس ػآيت الػ ِّ
أف يآونػػا مػػن اهلػػق ٌ
اللَّػ اف يعتقػػداف َّ
إف تباعػػد اىخػػارج مل يآ ػن مانع ػان يف اإلبػػداؿ ،فلو ػ ا نػػرم أمثلػػةن كث ػفةن يف كتاهباػػا
تػ يػد ذؿ عل ػ اعتقادمهػػا بعػػدـ منػػمل اإلبػػداؿ يف اىخػػارج اىتباعػػدة .فو ػ ا النػػوع مػػن اإلبػػداؿ ىػػو ال ػ م
يعتقػػد بػػو اللغويػوف كلآػ َّن عنػػد أىػػد النَّاػػو رػػركؼ اإلبػػداؿ ىػػي اةنػػا عُّػػر ررفػان ُتتاػػمل يف عبػػارة:
أىم اىخارج اىتقاربو ممل ذكر أمثلة يا:
"طاؿ يوـ أذ كجدت" إذف يف مايلي نُّف إيل ِّ
إبداؿ الثاء من الػ َّ اؿ كالػ َّ اؿ مػن الثَّػاء؛ اإلبػداؿ بػني لغتػني :النَّبيثػة =النَّبيػ ة .نبػ  :رفػر بئػران،
السر كاألىمر (البستاينُّْٗ ،ش.)ُّٕ :
نب عن َّ
إبػداؿ الغػني مػن اوػاء كاوػاء مػن الغػني؛ اإلبػداؿ بػني لغتػني :ىز ىغػىرت = ىز ى ػىرت = ىز ىغ ىػره ،ك ػ ىانىػ ىعو
اؿ ابن دريدً َّ :
ً
َّيءى .يػي ىقاؿ :ىز ىغىره يػىٍز ىغره ىز ٍغران،
الز ٍغير :ف ٍعد يَ ه
رم .ىكقى ى ٍ ي ى ٍ
أىمهلىو انىٍوىى ٌ
ات ،ىكيى ىو اغتصابيع الُّ ٍ
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صبىو ،كػ ٍازىد ىغره .ىكًيف بع النذسخ :اقٍػتىضبو ىكيى ىو ىغلىط (الذزبيدم ،د .ت ،جُ.)َّْ :
أىم ا ٍغتى ى
الصػ ػاد كال ػ َّػزام بعض ػػوا إيل ال ػػبع (اإلب ػػداؿ بػ ػني ة ػػالث لغ ػػات)  :نى ىُّػ ػىزت =
السػ ػني ك َّ
إب ػػداؿ ِّ
ً
ضػتوي (مسػعود ،د .ت:
صت = نى ىُّىزت اىرأةي بزكجوا أك عليو أك منػو :ىمتػى َّردت عليػو كأىبغى ى
نى ىُّ ىست = نى ىُّ ى
ّٖٔ) .يعتقد بع اللغويني الَّػ ين مارسػوا ظػاىرة اإلبػداؿ كمػن الػتوم الف ٌػراءَّ ،
إف لإلبػداؿ قواعػد
لآن تلم عن تلع القواعد الَّيت تستخدـ يف اإلعالؿ بالقلػ  ،بػد ىػي ترجػمل إيل تقػار ٍػارج
األىصوات فعلي سبيد اىثاؿ ن كر إردم تلع القواعد كىي َّ
السني تصبح صادان إذا كانت مقدمة
إف ِّ
السػراط،
كجاءت بعدىا طػاء أك قػاؼ أك غػني أك ػاء كمػن األمثلػو الػيت يػ كركّنا ىػيِّ :
الصػراط ،ك َّ
الصقر ،كيساقوف ،كيصاقوف.
السقر ،ك َّ
ك َّ
اللغوي
السكيت وأبي الطِّيب
ِّ
 .31أنواع اإلبدال في كتابي اإلبدال ابن ِّ
ظاىرة اإلبػداؿ يف اللغػة العربيػو تعػ ذم كػ َّد أقسػاـ الآلاػو أم األسػم ختلػم أنواعػو انامػد كاىُّػتق
كاىعرفػػو كالنَّآػرة كاىعػػر كاىبػػي كالفعػػد ختلػػم أنواعػػو الثالةػي كالذربػػاعي كاجملػػرد كاىزيػد ،كاىعتػػد ك
كريت اهركؼ.
لصايح ،ك اىضاعم كاىواوز َّ
ا َّ
الصوامت
 .1-14اإلبدال في َّ
 .1-1-14االبدال في الحرف األول من الكلمة:
و ً
ػن ًيف ال ىفػ ًم
إبداؿ الباء إيل اىيم ىَبىىر ىٍىىر البى ٍخر ،و
َّا ًريػع :النَّ ٍ ي
بفتح فسآوف :ف ٍع يد البي ىخا ًر كالبى ىخر ،بالت ٍ
ً
ن ًمن َبىره ال ىف ًم اوىبًي ً (الزبيدم ،د .ت ،جَُ.)ّّ :
كغ ًفه ،ىكًيف اللِّ ىساف :ىَبىر ،أىم نػى يى
 .2-1-14اإلبدال في الحرف الثاني أو في وسط الكلمة
ً
إبداؿ الالـ إيل النَّوف رلىع = رنع كاهلىع يٌرىكةً :ش ٌدةي َّ ً
ع ،ك ىفرًح
ىى
السواد ىكلى ٍو ًف الغيرا ً  ،ىكقد ىرل ى
ى
ى ي ىٌ
ً
ً
ػع (الزبي ػدم ،د .ت ،جٕ .)ُِّ :إبػػداؿ النذػوف إيل اى ػيم أىن ىق ػ ىمل =
كٌلى ٍولػ ه
ػع مثليػػو فىػ يوػ ىػو رالػ ه
ػع يٍ
ارلى ٍولىػ ى
كٍ
أىم ىق ىمل َّ
الدكاء ك غفه يف اىاء ،بلَّلىو يف اىاء (البستاين.)ِٕٗ ،ُّْٗ ،
 .3-1-14اإلبدال في الحرف األخير من الكلمة
إبداؿ الباء إيل اىػيم ىغيوػ = ىغػيوم الغيوػ اػمل ىغي ً
السػون مػن اويػد
اىػ  ،الختذلاػة" :غياىػ
ى ىى
ى
ٌ
السواد" (مسعود ،د .ت.)َٖٓ :
أك الليد الَُّّديد َّ
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 .2-14اإلبدال في الصوائت
 .1-2-14اإلبدال في الصوائت القصيرة :الفتحة ،الضمة ،الكسرة
ىنػػا ُتػدر اإلشػػارة إي إً َّف اإلبػػداؿ يف الصػواات القصػفة بعػ األريػاف يػت ذم بثالةػػة أشػآاؿ كلآػ َّن

تم بُّآلني :بالفتاة كالآسرة أك بالآسرة كالضاة كاا تق ٌدـ مثاياا.
ميآن أف ي َّ
الصوائت َّ
الطويلة :األلف والواو والياء
 .2-2-14االبدال في َّ
كِ ىوىمه ػػا يىس ػ ػ يآبيو ىس ػ ػآٍبان
َّم ىمل ىٍ
اإلب ػػداؿ ب ػ ػني الػ ػواك كاألىل ػػم ىسػ ػآو ه  = ،ىس ػ ػآا ه  .ىس ػ ػ ىآ ى اىىػػاءى كال ػػد ٍ
كس ىآ ى اىاءي بًنىػ ٍف ًسو يس يآوبان
صبَّو فىانٍ ى
صر يس يآوبان .كانٍ ىس ىآ ى  :ى
فس ىآ ى يى ىو كنى ى
ص َّ  .ى
ٍ
كتس ىآابان بال ىفٍتح ى
ى
ً
صػ ذح،
اح ال ذ
كتى ٍسػ ىآابان كانٍ ىسػ ىآ ىٍعػ نػىن ( َّالزبيػدم ،د .ت :جّ )ٖٔ-ٔٓ :اإلبػػداؿ بػني اليػاء كاأللػػم ى
صػ ى
ردت مصادر على فيػ ٍع وػد ،كفً ٍعلى وػة ،بًالٍ ىآ ٍسػ ًرً ،يف أىلفػاظ ىػ ا البػا
َّ
بالض ِّم ،ك ِّ
الص َّاةي ،بًالٍ ىآ ٍس ًر ،ىكقد ىك ٍ
ًمٍنػوا ،ال يق ذد ك ً
عىن ىذ ىىا اىىر ً
ض ىكقد
اح ،بًالٍ ىفٍتح ،الثٌالةة
الص ىا
القلَّة ،كال ذ ذؿ كال ِّ لَّة؛ قىالىو ىشيخنىا ،ك َّ
ى
ى
ي
ى
ً
ً
و
و
َّ
كد ىعٍي ىكربٍ (الزبيػدم ،د .ت :جٔ .)ِٓٗ :اإلبػداؿ
ص َّح فيال هف من علتو ،ك يى ىو أىيضان البىػىراءىةي من ِّ
ى
بػني الػواك كاليػاء ىدىػواء ،ىدىيػاء كجػػودة الػرأم العقػػد ،اىآػر ،اهػ ؽ اىوػػارة (مسػػعود ،د .ت.)َٖٓ :
م (البستاينُّْٗ ،ش .)ُّٕ :اإلبػداؿ
ص ىفي ك نىختي ى
اإلبداؿ بني الواك كالياء نػى ىق ىاكةه = نػى ىقايةه؛ طىا ى  ،ى
الُّػ ً
اعر (مسػػعود ،د .ت .)ِٓ :ىػ ا
بػني األىلػػم كالػواك أى ىجػ ىاد ،أىتىػ ىى بانيػد مػػن القػػوؿ كالفعػػد :أى ىجػ ىاد َّ
الض ػر األى ػف يعػػي اإلب ػػداؿ يف الص ػواات ى ػػو الٌ ػ م يس ػ َّػاي يف علػػم التَّص ػػريم ب ػإعالؿ القل ػ
َّ
كيآػوف علػ الوجػػوه التالي ػة :قلػ األلػػم إيل ال ػواك قيوبًػد = قابىػ ىد؛ قابػ ىػد الُّػػيءى بالُّػػيء ،قػػارف ك
قػ ػػايس الُّ ػ ػيئني (البسػ ػػتاينُّْٗ ،ش .)ُٖٓ :قل ػ ػ الي ػ ػاء إيل ال ػ ػواك ي ػ ػوقً ين أىصػ ػػلوا يػ ػػي ًقن (البسػ ػػتاين،
السػ ػابقة ال ػ ػ ِّكرَّ ،
ألف يف ى ػ ػ ا
ُّْٗش .)ْٖٖ :ىػ ػ ا الض ػػر األى ػ ػف خيتل ػػم ع ػػن س ػػاار الوج ػػوه َّ
الصامت كذلع إذا كقعت الواك كالياء يف كزف افتعد ،قلبت تاءن كأيدغاتا
َّ
الصاات يبدؿ إيل َّ
الضر َّ
الص ػ ػامت كاإلبػ ػػداؿ يف
يف ت ػػاء افتعػ ػػد .فا ػػن ػ ػػالؿ عػ ػػرض األىمثل ػػة ألن ػ ػواع اإلبػ ػػداؿ (اإلب ػػداؿ يف َّ
إف األىديبػ ً
السآيت الدكرقي كأي الّيػ اللغػوم ،قػد تبػني لنػا َّ
ني
َّ
الصاات) كمقارنتوا ممل أمثلة ابن ِّ
ػوم ،ميتػاز عػن نختػفه البػن
كالمها استفادا من أمثلة نػوع َّ
الصػامت ،لآػ َّن اإلبػداؿ ألي الَّّيػ اللغ ِّ
م أبوابان لو.
السآيت باستخداـ أمثلة َّ
للصواات في ِّ
خص أبوالِّّي اللغو ذ
ِّ
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النتيجة والتَّوصيِّات
َّ 
الس ػآيت الػػدَّكرقي تسػػايِّةن،
إف كتػػا اإلبػػداؿ ألي الّي ػ اللغػػوم خيتلػػم عػػن اإلبػػداؿ يف كتػػا ابػػن ِّ
َّ
ساي بالقل كاإلبداؿ لآ َّن أبا الٌّي اللغوم مَّى كتابو باإلبداؿ.
السآيت ي َّ
ألف كتا ابن ٌ
 األبػوا اىسػػتخدمة مػػن قبػػد األديبػني تلػػم بعضػػوا عػػن بعػ ففػػي اإلبػػداؿ ألي الٌّيػ
الس ػآيت ال نػػرم أيػَّػنختمو يف
تآ ػوف األب ػوا مرتبػػةن رس ػ اه ػركؼ ايوااي ػو ،كلآ ػ َّن يف إبػػداؿ ابػػن ِّ
األبوا فرتتيبوا كا ىف عُّواايا.
 يُّػػرتؾ األديبػػاف يف بعػ األمثلػػة اىسػػتخدمة لػػبع األبػوا  ،كمػػن احملتاػػد َّ
إف أبػػا الّيػ
ػدكرقي ،فقػػد أكرد ك ػ َّد أمثلػػة ابػػن
اللغػػوم الَّػ م ألَّػػم كتابػػو بعػػد كتػػا اإلبػػداؿ إلبػػن ِّ
الس ػآيت الػ ِّ
الس ػآيت يف كتابػػو كزاد عليوػػا إيل أف كصػػد عػػددىا إيل ةالمثااػػة ألػػم كلاػػة ،كىػػي مل تتوػػاكز إيل
ِّ
َّكرقي.
ةالمثااة كلاة لدم ابن ِّ
السآيت الد ِّ
َّ 
الص ػاات كأبوالّي ػ اللغػػوم ىػػو
الص ػامت كاإلبػػداؿ يف َّ
إف لإلبػػداؿ أنواع ػان كمهػػا اإلبػػداؿ يف َّ
الس ػآيت
ال ػ م قػػد أشػػار إيل النػػوعني كاسػػتخدـ أمثلػػة لآ ػ ِّد كارػ وػد مػػن تل ػع األن ػواع ،لآ ػ َّن ابػػن ِّ
الصامت فقط كمل ي كر شيئان عن اإلبداؿ يف الصاات.
الدكرقي يُّف إيل اإلبداؿ يف َّ
َّ
ػادة
الصرفيِّة كالنَّاويَّة كأف ينختػر إليػو كا َّ
 يقرتح أف ييضاؼ ك اإلبداؿ حتت مختلَّة الباوث َّ
دراسيَّة مستقلة.
 يقرتح أف يوتم األسات ة يف تعريم ى ه الباوث عن طريق تقد ٌا رات يقوـ هبا الّال .
المصادر
إبراىيم الصا  ،صباي (5430ـ) ،فقو اللغة ،بفكت :دار العلم للااليني.
ابن جي ،أبوالفتح (د .ت) ،الخصائص ،بفكت :داراىودم للّباعة كالنُّر.
ابن جي ،عثااف (ُُِْق) ،سر صناعة اإلعراب ،بفكت :دار الآت العلاية.
ابن السآيت ،يعقو (2002ـ) ،إصالح المنطق ،احملقق :مرع ٌ ،اد ،بفكت :إرياء الرتاث العري.
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (5920ش) ،اإلبدال ،براف :مؤسسو فرىنگ آيات.
أبوعلي الفارسي ،رسن (5439ـ) ،المشاكل المشكلة المعروفة بالبغداديات ،بفكت :دارالعلم.
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الموازنة بين ابن َّ
اللغوي في ظاىرة اإلبدال
السكيت وأبي الطِّيب
ِّ

عبدالرضا عطاشي

أمحد ٍتار ،عار (5224ؽ) ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،القاىرة ،عامل الآت .
أنيس ،ابراىيم (5423ـ) ،من أسرار اللغة ،مصر :مآتبة األُلو اىصرية.
البستاين ،فؤاد (5942ش) ،منجد الطالب ،براف :مهسفر.
رسن ،عباس (5921ش) ،النحو الوافي ،براف :ناصر سرك.
اهاالكم ،أمحد (د .ت) ،شذا العرف في فن الصرف ،بفكت :اىآتبة الثقافية.
اوااش ،سامل (5223ؽ) ،فقو اللغة ،جدة :جامعة اىلع عبد العزيز ،كلية اآلدا .
ركي ،كااؿ (َُٖٗـ) ،اإلبدال في ضوء اللغات السامية ،جامعة بفكت العربية.
الزبيدم ،مرتضي (د .ت) ،تاج العروس ،بفكت :دار الفآر.
الزركلي ،ف الدين (ََِِ ـ) ،األعالـ ،بفكت :دار العلم للااليني.
سيبويو ،أبوبُّر (5425ـ) ،الكتاب ،حتقيق عبدالسالـ ىركف ،القاىرة :اييئة اىصرية للتأليم ك النُّر.
السفايف ،أبوٌاد (5942ق) ،شرح كتاب سيبويو ،حتقيق الدكتور ٌاد عل الريح ،مصر :دار الفآر
السيوطي ،جالؿ الدين (َََِـ) ،المزىر في اللغة ،احملقق :فؤاد منصور ،دار الآت .
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (د .ت) ،بغية الوعاة ،احملققٌ :اد أبوالفضد إبراىيم ،لبناف :اىآتبة العصرية.
صباي ،صا

(ََِْـ) ،دراسات في فقو اللغة ،بفكت :دار العلم للااليني.

طباطباييٌ ،ادر ا (5940ش) ،صرف ساده ،قم :دار العلم
علي نژاد ،عبدالآاظم (5922ش) ،سيري در زندگي و آثار ابن سكيت ،اىواز :نُّر جريدة اوورية االسالمية.
عاورم ،جعفر (5941ش) ،موازنة اآلثار األدبية البن السكيت وأبي الطيب اللغوي ،اىواز :نُّر پژكىندااف
القفّي ،ااؿ الدين (د .ت) ،إنباة الرواة علی أنباه النحاة ،احملققٌ :اد أبو الفضد إبراىيم ،القاىرة :دار الفآر.
اللبدمٌ ،اد (5431ـ) ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية ،بفكت :دارالعلم للاالاني.
اللغوم ،أبوالّي (5435ـ) ،اإلبدال ،احملقق :عزالدين التنو ي ،دمُّقً :امل اللغة العربية.
مسعود ،جرباف (د .ت) ،رائد الطالب ،براف :يادكاره كتا .
اىعرم ،أبوالعالء (َُٕٗـ) ،رسالة الغفران ،مصر :مّبعة أمني ىندية.
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بررسي مقبيسه اي پديده ابدال درآثبر
ابن سكيت وابوالطيب (بب نگبه تئوري و تطبيقي)


عبدالرضب عطبشي

استبدٗبر گرٍُ زثبى ٍ ادث٘بت عرثٖ داًطگبُ آزاد اسالهٍٖ ،احذ آثبداى

چكيده
پذٗذٓ اثذال از س٘ستنّبٖٗ است كِ در ح٘طٔ تَل٘ذ هعبًٖ هختلف
رٗتن هَس٘مبٖٗ هٌظوٖ ًمص اٗفب هًٖوبٗذ كِ تٌْب در ٗك حفر

ثفٍِاسفطٔ ٍاشُّفبٕ دارإ
ثفب ّوفذٗگر اخفتال

دارًفذ.

لغَٗبى در پذٗذٓ اثذال در ٗك كلوِ ،الذام ثِ تغ٘٘ر حرفٖ ثفِ جفبٕ حرففٖ دٗگفر ًوفَدُاًفذ
ثٌبثراٗي اٗي پذٗذٓ لغَٕ را ثب توبهٖ اًَاع هختل

آى ثِ كبر هٖگ٘رًذ تب هتَى خَد را ثب كلوبت

ّوسبى ٍ ٗب ًبّوسبى از ًظر هعٌٖ غٌب ثخطٌذ .اّو٘فت ثفِكفبرگ٘رٕ اثفذال در دادُّفبٕ ادثفٖ
ثستگٖ ثِ ًمص چٌ٘ي پذٗذُإ در اثعبد ٍاشگبًٖ ،هَس٘مبٖٗ ٍ هعبًٖ هختل

در دادُّبٕ ادثفٖ

دارد .پذٗذٓ اثذال اًَاع هختلفٖ دارد ،ازجولِ اثذال ٍاشگبًٖ كِ در ٍاشُّبٕ هختل

ثفب هعفبًٖ

هَافك اتفبق هٖ افتذ .در اٗي حبلت دٍ ٍاشُ ّ٘چگًَِ اختالفٖ ثب ّوذٗگر ًذارًذ ،هگفر تٌْفب در
ٗك حر ّ .وچٌ٘ي اثذال ثِ دالٗل گًَبگًَٖ اتفبق هٖافتذ ازجولِ آسبًٖ ًطك ٍ اخفتال

در

تلفظ لغبت ًسد لجبٗل هختل  .اثذال ثِ ادٗجبى كوك هٖكٌذ تب از فْن اضتجبُ هتَى ٍ ثطالى اتْبم
در تغ٘٘ر كلوبت هصَى ثوبًٌذ .اثي سك٘ت ٍاثَالط٘ت ،دٍ ادٗت از ثسرگبى لغتاًذ كِ تأل٘ففبت
هطبثْٖ در زهٌ٘ٔ اثذال ٍ اضذاد دارًذ ٍ ًمص ثبرزٕ را در تَسفعٔ زثفبى اٗففب ًوفَدُاًفذ .اٗفي
پصٍّص ثراسبض رٍش تحل٘لٖ ف تَص٘فٖ هٖكَضذ پذٗفذٓ اثفذال را در كتفبة اٗفي دٍ ادٗفت
ثررسٖ ًوبٗذ تب تأث٘ر آًبى را در پ٘طرفت زثبى هطخص كٌفذ .ترسف٘ن ًوفبٖٗ كبهفل از اثفذال ٍ
راُّب ،اثَاة ،دالٗل ،فَاٗذ ٍ دٗذگبُّبٕ هَافك ٍ هخبل

آى از هْنترٗي ًتفبٗج اٗفي پفصٍّص

است.
كليدواژههب :اثي سك٘ت الَالط٘ت لغَٕ اثذال للت.
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