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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1396شتاء ، 45لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 99-112 صص؛ م 2018

 الموازنة بين ابن السكَّيت وأبي الطِّيب اللغويِّ 
 (في ميزان التَّنظير والتَّطبيق) في ظاىرة اإلبدال 

 عبدالرضا عطاشي
 فرع آبادافآزاد اإلسالمية إيراف  جبامعة كآداهبا ةيالعرب اللغة قسم يف مساعد أستاذ

 24/02/1396: البحث قبول خيتار   31/09/1395: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
اإًلبداؿ ىي من التَّقنيات الَّيت تيساىم يف ًاؿ توليد اىعاين اىختلفة عرب آليِّة مفردات ذات جرس موسيقايي  ظاىرة

بتغيػػػػف رػػػػرؼ مآػػػػاف رػػػػرؼ آ ػػػػر  مػػػػنختَّم  تلػػػػم يف رػػػػرؼ مػػػػن رركفوػػػػا لػػػػ ا يعاػػػػد اللغويػػػػوف يف ظػػػػاىرة اإلبػػػػداؿ
فيستثاركف ى ه اآلليِّة اللغويِّة بأشآايا اىختلفة كي يثركا نصوصوم بتعابف متقاربة اىعىن أـ متضادة فأمهيِّػة توظيػم 

 اىختلفػة يف تقنيِّة اإًلبداؿ يف النِّتاجات األىدبيِّػة ترجػمل ىػا تُّػآلذو ىػ ه الختَّػاىرة فياألىبعػاد اللغويِّػة كاىوسػيقاايِّة كاىعػاين
، انػػا مػػن فاػػوؿ اللغػػة كياػػا آةػػاره متُّػػاهبةه منوػػا اإلبػػداؿ كاأل ػػدادكيت كأبػػو الّيٌػػ   آإبػػن السػػ. النِّتاجػػات األدبيِّػػة

التاليلػي ظػاىرة اإلبػداؿ  -تدرس ى ه الورقةالباثيةكفقان للانوج الوصفي. فواا لعبا دكران بارزان يف اٌتساع كريًقيِّ اللغة
اإلبػداؿ  تػايكاألبػوا  اىختلفػة يف  علػ   ز ى ه الورقػةكتر . يف ازدىار اللغة مهاف تأة ممد نيلتب، تابيواا اإلبداؿكيف  

ر شواىد كمػن أىبػرز الثَّاػرات الَّػيت جنيناىػا ىػو تقػد  معرفػة متآاملػة عػن اإلبػداؿ كممل ذ   يكأي الّ تيآإلبن الس
فاػن أنواعػو ىػو اإلبػداؿ اللغويٌويتااػوَّر .  ىػ ا اىضػااركطرقو كأبوابو كأسبابو كفوااده كاىواقم اىُّرتكة كاىختلفة يف

سػامهت  دةيػأف نقػوؿ ىنالػع عوامػد عد مليأمَّػا عػن أسػبا  ظوػور ىػ ه الختػاىرة نسػتّ فقةيف لغات ٍتلفة ىعاف متٌ 
. ىختلفةكاال تالؼ اىوجود يف نوع تلفذظ اللغات عند القبااد ا نيالختاىرة منوا سوولة النذّق كالتَّبا عتل نيو آيف ت

، كاسػتختوارىا كاسػتبّاف أسػرارىا اللغػةتقنيات منوػا أفَّ اإلبػداؿ مػن ذرااػمل ا تصػار عل   نَّ ى ه الختاىرة تُّتادآل
نِّ  األد ػاـ بالتَّصػا  يكأىيضان ُتي و الػيت صػدرت رػوؿ ككاىواقػم اىُّػرت . ميعػن اوّػأ يف فوػم النصػوص كدفػمل االبِّ

 .يف علد كقوع ى ه الختاىرة كشركطوا ةيى ه الختاىرة ىي اتٌفاؽ علااء العرب
 
   .اىوازنة؛ اإلبداؿ؛ اللغومٌ   يأبوالّ؛ تيآابن السِّ : الرئيسة الكلمات

                                                                                                                                                       

 اىسؤكؿ الآات             Abdolrezaattashi2014@gmaail.com  
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 مةالمقد  . 1
ُّػػم عػػرب آغػػة ذ ػػاار ًوولػػة تنلٌ ألٌف ل ان يجي تػػدر فكتتغػػ، متػػرذ اللغػػةي بػػأدكار ٍتلفػػة يف األزمنػػة اىختلفػػة

ىي ، دةيصاغ مفردات جدكتي ، ملاوسة كال مأنوسةف غوف لغات األمس آأف تى  إيل، القركف كاألزمنو
يف  دذ يػػػرالػػػة كارػػػدة بػػػد علػػػ   مل تبػػػق ع لكػػػة  يػػػاللغػػػة العربم، اػػػازج مػػػمل اللغػػػات األ ػػػر دة التَّ يػػػكل

 .فوايلاابا كتصر كغوا كاشتقاؽ  يتوا كصيواىر فلم تسلم بنسارتوا أنواع من الختَّ 
دة منوػػا تقػػار  يػػالٌتقنيػػات الػػيت شػػاعت يف اللغػػات لػػدالاد عد یإٌف ظػػاىرة اإلبػػداؿ ىػػي إرػػد

اسػػػػتخدـ  سػػػػاع اللغػػػػومِّ فات ككجػػػػود اللووػػػػات كالقبااػػػػد اىتعػػػػددة إذف لالتِّ اىخػػػػارج كتقػػػػار  الصِّػػػػ
: الػػم. اللغويذػػوف العػػر  آليَّػػة اإلبػػداؿ يف رػػركؼ الآلاػػات الَّػػيت تنسػػوم بالعناصػػر اىُّػػاهبة التَّاليِّػػة

 .اهركؼتعداد : اىوسيقى  
 يف يػفتغدث أيَّ يػاف رػرؼ آ ػر دكف أف آػو ررؼ ميؿ فبدى ي إذف عنصر اإلبداؿ على أساسو

د اىثػػاؿ يلاػػة علػػى سػػبآة اليػػ بنفيف القلػػ  تتغػػ ألفَّ ، لاػػة كىػػي  تلػػم عػػن ظػػاىرة القلػػ آة اليػػبن
رػرؼ  إيل بػدَّؿ رػرؼيلآػن يف اإلبػداؿ  (ٖٖ-ٕٖ: ت. د، عاػر) جبػ : وفآػج   فت: لاةكقل   

مػػن اهػػركؼ  ع ذلػػفم كغػػياىػػ  إيلنيم أك العػػيآ ػػر يػػدذ مآانػػو علػػى سػػبيد اىثػػاؿ ًإبػػداؿ البػػاء إل ػػاى
كاىعػػىن يف اإلبػداؿ مل يتغػػفَّ  (ٗ: ُُٔٗ، اللغػوم) قّػمل كقّػػم: فيآػوف اإلبػػداؿ، قضػ  كقضػػم: مثػد

ةالةة عل   نقسمياالشتقاؽ  ألفَّ ، االشتقاؽ ةختلَّ ندرج حتت مً يلآنَّ اىعىن يف القل  يتغفَّ كاإلبداؿ 
كاإلبػداؿ  (ّٔٔ: ُِّٗيي، ابػطباط) ربكػاأل كاألشػتقاؽ، فبػآال االشػتقاؽ، فغاالشتقاؽ الصَّ : أنواع

و مػػن  ػػالؿ إقامػػة يػػد أف نتّػػٌرؽ إليػػ الػػ م ندرسػػو يف ىػػ ه الورقػػة الباثيِّػػة كنر فبػػآىػػو االشػػتقاؽ ال
 و اىختلفػػةسىػػؼ منػػاىج اإلبػػداؿ كفوااػػده كأيسي عػػرِّ كني .   اللغػػومِّ يػػت كأي الّآي ابػػن السِّػػنيموازنػػة بػػ

ػػ مػػو الباػػ  للآاتبػػة الَّػػيت ينػػدرج حتتوػػا ك ػػا أفَّ اللي  ني فضػػركرة كػػدِّ كػػ  تآاي بنػػة األساسػػيِّة فياػػا يقدِّ
 اإلبػداؿ نانػ  الصَّػرؼ ىػو عتػرب اعر أـ األدي  من ناقػد كراكو ككاتػ  ىػي الآلاػة ًإذف نى لنتاج الَُّّ 

كأمهيِّػة  اىفردات اىرموقػة ذات انػرس اىوسػيقااينًتج مفاىيم كأراسيس فبتقنيِّتو ني مل للآلاات اىصنى 
راجػػات اإلنسػػاف تنقسػػم إي  ػػركريِّة كغػػف   ػػا أفَّ ك ىػػ ا الباػػ  تقػػمل حتػػت مختلػػة راجػػة اإلنسػػاف 

ىػػ ه  ـذ  اىفػػردة ىيػػأعتػػربى دذ اىأكػػد كاىُّػػر  كايػػواء مػػن الػػة اهاجػػات الضػػركريِّة لآػػن تي عىػػ ػػركريِّة فيػي 
 ػػواطن اللغػػة كآليػػات عػػربِّ اإلنسػػاف عػػن راجاتػػو الضَّػػركريِّة ًإذف العلػػم البُّػػريِّة ألفَّ هبػػا يي ضَّػػركريات ال
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 .صول يف اهياة البُّريِّةلو أمهيِّة قي  التَّعبف هبا

 ىدف البحث. 2
َّػ إرياء أةرىا يف انآيى ه الورقة الباثية  قاعػات التَّعلػيم  رؽ إليػو يف الباػوث كعلػم قػد  قػدَّ الٌت

 التَّقنيػػات النتػػاج اىفػػردات يف رقػػد األد  العػػري إذف تآاػػن فوااػػدأىػػٌم كاىػػؤمترات بيناػػا ىػػو مػػن 
اف فوااػػػده كأىسػػػبا  ظوػػػوره كإعّػػػاء نبػػػ ة يػػػو كبيػػػقآليِّػػػة اإلبػػػداؿ كمؤلفري طي علػػػى ىػػػ ه الورقػػػة الباثيِّػػػة يف التَّعرف

 .ممل متُّاهبابا ىعاف جديدة يكموسيق راسلقواعده مُّفوعة بأمثلة إلنتاج كلاات جديدة ذات أج

 أسئلة البحث. 3
 :ةية  الؿ تناكِّيا ي ه الٌدراسة عن األسئلة التَّالي  ى ه الورقة الباثيُت

 ؟ساع اللغومِّ ما ىو دكر اإلبداؿ يف  دمة اللغة العربيِّة يف االتِّ 

   اللغوم روؿ اإلبداؿ؟ياّل ت كأيآيابن السة كاىتفاكتة يف آراء كاإلبداؿ كما ىيالوجوه اىُّرت  سي ما ىي أسي 

 ة البحثيخلف. 4
تابان حتت عنواف "موازنة كألَّم جعفر عاورم  : اايليكةت عن ى ا اىو وع فوي  اىصادر اليت حتدَّ 

كقػد ؛  كآةارمهػانيبػياة األديػو ريػر فك  يػ  اللغوم"يػأي الّ ت الػدكرقي كآية إلبن السِّ ياآلةار األدب
ـ   فوػ ا، ش. ق 5941پژكىنػدااف عػاـ : منُّػوراتتا  عػن آصدر ال الآتػا  يتّػرَّؽ بُّػآد عػا

األ داد كأنواعوا لآنَّ ى ه الورقة الباثيِّة ارتػأت أف  ك إي مو وعات كثفة من الة االشتقاقات
س اإلبػداؿ مػمل ذكػر  تار مو ػوعان كارػدان تّػرَّؽ إليػو األديبػاف أعػاله فقػدَّمت نبػ ة مفيػدة عػن أيسيػ

"جوػػود القػػػدماء يف : اػػػايليكا اىقػػاالت الػػيت أيلِّفػػػت رػػوؿ ظػػػاىرة اإلبػػداؿ فوػػي  أمَّػػػنػػو بوا منػػاذج كأ
 َُِٔعػاـ ، ُِالعػدد ، وفةآلًلة آدا  ا، اظم عودة  ُّاف، كميتأل؛ و ظاىرة اإلبداؿ"يتوج

لآنَّنا يف ىػ ه جاءى اىؤلِّم يف كثو ب كر عدد من العلااء الَّ ين تّرَّقوا لإلبداؿ كآرااوم اىتباينة . ـ
 .كمناذجو تولتقنيِّ  سو صنػَّفيوا اإلبداؿ ممل تقد  أيسي   ينالورقة الباثيِّة ا رتنا عاىني من العلااء الَّ 
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 البحث فرضية. 5
دث . يػػتقػػمل تقنيِّػػة اإلبػػداؿ قياسػػان يف اإلعػػالؿ بالقلػػ  كتقػػمل ماعيِّػػان يف الآلاػػات اىتقاربػػة صػػوتيِّان 

متوافقػػػان أـ  عّػػػي معػػػيي إمَّػػػا نيلاتػػػآال كاىتباعػػػدة صػػػوتيِّان كاإلبػػػداؿ يفاإلبػػػداؿ يف اهػػػركؼ اىتقاربػػػة 
ػػػا ىػػػااالن مػػػن اىفػػػردات يف  زانػػػة اللغػػػة العربيِّػػػة ذات أجػػػراسو ؛ متضػػػادان  اإلبػػػداؿ يسػػػاىم يف انتػػػاج كاَّ

 .موسيقيِّة متناغاة  تلم يف ررؼو كارد

 مفهوم االبدال. 6
: ـُّٖٗ، األندلسػي) «ىوجػ  ح الياف صػاآػأك م، سػوآعأك ، حياف صاآد ميجعد عل»: م اإلبداؿيتعر 

ّاكمثػػػد   (ُِِ : وبأنَّػػػ ع لكػػػعػػػرؼ  ي ك (ٕٖٓ، ْ: ج، شُّٕٓ، رسػػػن) سػػػاك ك ّػػػاءك: ا كاألصػػػديػػػسػػػاء ك 
ّلػق رػرؼ م» عػالؿ إ دذ آػعػالؿ بالقلػ  ال تصاصػو كػركؼ العلػة فطالؽ اإلفخػرج بػاإل، اف آ ػرآػجعد م
 كقنػػة ك: نػػة كتلعػػثم كاألصػػدكمثػػد ك  (ُٗ: ـُٖٓٗ، اللبػػدمِّ ؛ ُّٓ: ت. د، اهاػػالكمٌ ) «سآػػقػػاؿ لػػو إبػػداؿ كال عي

اف آػػم فوػػو جعػػد ررفػػان ، ةقػػة اإلبػػداؿ اللغويِّػػيثػػر قربػػان مػػن رقك أفم األ ػػيػػالتعر  كلعػػدَّ (. اىصػػدر نفسػػو) تلعػػ ـ
مثػد  (ُُٗ: ـَُٗٗ، صػا  الضػامن) اياسػيكيف راؿ كجود العلة صػار اإلبدالق، ع علة توج  ذلفررؼ من غ

 .(ِٕ: شُّٓٗ، عاورم) وت جعورتي إذا اشتدَّ  طي لعى قى كمي  دي لعى قى مي شعر 
اء يػػالػػواك كاأللػػم كال أفَّ  عذلػػ.  رػػركؼ العلػػةنياإلبػػداؿ اهاصػػد بػػة ىػػو اسػػيِّ يكمػػن أشػػور أمثلػػة اإلبػػداؿ الق

: ـُّٖٗ، يأبػوعلي الفارسػ) بعػ و  منواا موقمل اآل ر كانقال  بعضوا إيل د  كلوقوع  ، ررؼ كارد مًراىن ًر 
ّلحى ى ا اإلبداؿ مي عل   كقد أطلقت بع  اىصادر (ٕٕٓ، ْ: ج، شُّٕٓ، رسػن) قاؿ كقوؿ: مثد (ُُٓ  صػ

كالقلػػ  ، ةإال أفَّ اإلبػػداؿ إزالػػ، القلػػ  عػػمذ يمػػا علػػ   ّلػػق اإلبػػداؿيقػػد »(: ق424ت) وينقػػاؿ األ ػػ، القلػػ 
 .(ُّٓ: ت. د، اهاالكمٌ ) «يفثرة التغآا تقارهبا باء اىتااةلة ألّنَّ ي األشنيوف إال بآكاإلرالة ال ت، إرالة

 بدالاإلإ  اآلراء حولاختالف . 7
روؿ ظاىرة اإلبداؿ تقمل أىمامنا ةالةة تيَّارات فانوم من ال يُّػرتط يف نػوع اىخػرج الَّػيت يقػمل فيواػا 

الثَّالػ  اإلبداؿ متقاربة أـ متباعدة كالتيَّار اآل ػر يعتقػد بُّػرط تقػار  اىخػرج يف اهػركؼ ك التػَّيَّػار 
 .يعتقد بالتَّقار  ىخرج لبع  اهركؼ

وػا اإلبػداؿ مػن يدث فيػيت صػوات الَّػ األى نية بػي كجود عالقة صوتينياشرتطت طاافة من اللغو ف
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وف معػو يآػو ك يػبدؿ اهرؼ من أ ينس  من اهركؼ باللغة أف يعلم ما يا امنَّ » (:ق202) قوؿ الفرٌاء عذل
 ؿي بػػدَّ ي فثػػككىػ ا   تي يسػػتعداك  تي يسػتأدا:  كاياػػزة مثػػدنيم كالعػيكالنػوف كاىػػه مػػدح كمػػدَّ : ة كارػػدة مثػديػيف قاف

اء بن جػي مػ ى  الفػرَّ اكذى   (ّٕ: ؽُّْٗ، ايفف السِّ ) «القر  ع  ذلذا قري إً و يدغم فيو فياهرؼ من أ 
 عُّػػر البػػدؿ أرػػدنوػػا يقػػمل بييت لَّػػاقػػمل إال مػػمل األصػػوات اىتقاربػػة اىخػػارج كعػػدد اهػػركؼ ياإلبػػداؿ ال  يف أفَّ 

كقػػاؿ ػػإً دث مػػمل اإلدغػػاـ ك يػػ م د البػػدؿ الَّػػيػػرػػركؼ البػػدؿ كلسػػنا نر  يسػػاَّ كتي »: ررفػػا ن  فد البػػدؿ يف غػػيػػا نر منَّ
البتػة فقيما مل »: أف إيل ةديبن ساكذى   .(ِٕ: د ت، ابن جي) «دغاـإً   ف غػنيرػرفعلػ   ديػتقػار  ٍرجػا ن

كذل يساَّ ي فال نيمتقارب : ؽُُْٕ، ةديابن س) «من رركؼ اهلقأـ ركؼ الفم ربداؿ ررؼ من إك عبدال ن
يت صػػوات الَّػػ األى نية بػػياػػوا كجػػود عالقػػة صػػوتو القػػدماء فاتَّ يػػا ذىػػ  إلرجػػوا عاَّػػخيا احملػػدةوف فلػػم أمَّػػ .(ِْٕ

 نيوت الصَّػنيكجػود تقػار  يف اىخػرج أك يف اىخػرج كالصػفة بػ نػو يذ ن التَّ يالػدشػرتط عزذ اوا اإلبداؿ فيدث في
 اىبػػدؿ ني اهػػرفنية بػػيوتة العالقػػة الصَّػػيػػأمهعلػػ   سيم أنػػيتور ابػػراىكد الػػد كػػكأ (ٗ: ـُُٔٗ، اللغػػوم) نياىتبػػادل

وف يآػػاإلبػػداؿ ال »: قػػاؿ، نيتور عبدالصػػبور شػػاىكذىػػ  الػػد  عذلػػ كإيل (ٕٓ: ُٖٕٗ، سيأنػػ) كاىبػػدؿ منػػو
رقَّ إ فات يف بعػ  الصِّػ ؾاىخػرج أك االشػرتاقػر  كة  ي البدؿ كاىبػدؿ منػو عالقػة صػوتنياف بكإذا  إالَّ ا بداال ن

 .(ّٕ: ُٔٔٗ، نيشاى) «كالر اكة ةدانور كاياس كالُِّّ كة  يوتالصَّ 
علػى ىػ ا األىسػاس نػيلىخِّػ  ، ا تلم العلااء رػوؿ مػا يػد د يف دااػرة اإلبػداؿ كمػا خيػرج عنوػا

مػن رػركؼ فكف أٌف اإلبداؿ قد يقمل بني كػد رػرؼ كآ ػر ف رأم اىتوسعني: اال تالفات فياا يلي
َّػػػ. سػػػواء كانػػػت متقاربػػػة اىخػػػارج أك كانػػػت متباعػػػدبا، اللغػػػة أبػػػو الّيػػػ  الػػػرَّأم ىػػػو ن قػػػاؿ هبػػػ ا كًَ

كمػن ىػؤالء . اللغوم ال م عٌد من اإلبداؿ ال ا  كال اف "العي " برغم تباعد ٍرجي النػوف كالبػاء
اهسػػػن بػػػن الصػػػاا  الػػػ م كمػػػنوم أبػػػو ، يف ايػػػمل رػػػركؼ اللغػػػةيتًَّسػػػمل اإلبػػػداؿ  الػػػ م قػػػاؿ إفَّ ، الآرملػػػي

 .(ٓٗ: ؽُِْٖ، اوااش) كقد جاء فيو اإلبداؿ كلو نادران ًإالَّ قلاا ُد ررفا من رركؼ اللغة : يقوؿ
 م اشػرتط كمػن ىػؤالء ابػن جػي الَّػ، كىم ال ين ك عوا شركطا لتاقػق اإلبػداؿ: قنيرأم اىضيِّ 

أ ػرج منػو اللثػاـ كاللفػاـ ال ػتالؼ  لػ ا؛ احتػاد اللغػة، ل ا أ رج منو ال ا  كالػ اف؛ تقار  اىخارج
"ذك : رجػػد تيػػٍدره: "ذك قػػوة علػػى الػػدفمل" ك: لػػ ا أ ػػرج منػػو رجػػد تيػػٍدرأ؛ يآونػػا أصػػلنيأىالَّ ، اللغػػات

الػ م اشػرتط  ةميػثلوم ابػن سػيد: ّنيرأم اىتوسِّػك  أصػالف متايػزاف -على رٌد زعاو-ألّناا ؛ "ز  عً 
 .(نفسو اىصدر) فقط تقار  اىخرجني
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 والقلب اإلبدال مفارقات. 8
فػػات يبالتعر ، نوػػايزكا بيػػم ك، رػػدةعلػػ   الا ، كػػبػػداؿالقلػػ  كاإلعػػن ة يػػلقػػد كػػ  علاػػاء اللغػػة العرب

العبػػارة  عػػييالقصػػو  وف يفيآػػلاػػة ك آال وف يفيآػػ عكذلػػ، "القلػػ  مػػن سػػنن العػػر : ة فقػػالوايػػالتال
 . كقد صنَّفو علااء اللغة"فثك"جب " ك "ج  " كىو  : قولوفيف

ػػ أىلَّػػمى "كقػػد : طيو يالسػػ قػػاؿ " كىػػ ا النػػوع   ت يفآيابػػن السِّ . ااحنقػػد عنػػو صػػار  الصَّػػيتابػػا ن
ػػ (ْٕٔ: ـََِِ، تآيابػػن السِّػػ) كاهاُّػػة مقلػػو  اهُّػػاة : تػػا  القلػػ ك ت يفآي" قػػاؿ ابػػن السِّ

ا  كىو مقلو  كاىقاط كشى  الط مثد األى اس األى كابش من النَّ كاألى  ي  ككرُّ ي  الٌوشكالغض  ك يكى
 .(ُّٕ: اىصدر نفسو) ربد مثد القااط مقلو  منو

قلَّة أمثلة  إيل، بداؿرب كعالقتو باإلككثو عن االشتقاؽ األ ا  يفالصَّ  يتور صباكو الدذ لقد تنبَّ 
ػػر  "صػػر ف باالبػػداؿ تفسػػتفسِّ ػػ فَّ إ  يػػ"كمػػن العو: فقػػاؿ. ا "يا ن بػػداؿ مل القلػػ  كاإل ت يفآيابػػن السِّ

َّ يالقل الَّ إ، وا رسالتوياشتالت عل اليتلاة كالثالمثااة   ر يفك  ي "صر ف ر تفسفسَّ يف أن آميا د ًَ ا " يا ن
النوف كالػالـ كػاػرؼ كارػد  يفإالَّ تلػم لفختػو خيمل ، عبختاىرة االبداؿ كساارىا استُّػود بػو بعػد ذلػ

 .(ُِِـَُٔٗ، م صا يابراى) "سقوط اىّر عييالمها كك « التوتاف»ك « التوتاؿ» يف

 يِّ ب اللغو يطِّ ت وأبي الكيتابي اإلبدال البن السِّ كل كاالفتراق واالشترا هوجو . 9
ِّي  اللغػومِّ   رتٌػ ى ، تػا  يف األ ػدادك ع لكػاإلبدالو : اػد عنػوافيتػا  ك البن السآيت كأي ال

ػػػػ د بػػػػا  كػػػػر يف  كػػػػ بابػػػػان ٍتلفػػػػة اهوػػػػم ذ نيسػػػػتة كةالةػػػػ 93تابػػػػو اإلبػػػػداؿ يف كت مػػػػادة  آيابػػػػن السِّ
يت لاػات الَّػآكأكرد ال، تػا  ببػا  النػوف كالػالـآال كقػد بػدأى ، وا إبداؿيو كفيكقعت إللاات اليت آال

أيت يػ ك إخلدكف دكؿ كالسذػكالسذػ، كىتلػت ااءي ىتنػت السَّػ: ِػو، وف الالـ كاىعي كارػدوا النذ يتعاق  ف
بػػا  : عنػػوافر بابػػان حتػػت كػػو ذ نَّػػآكل  اآػػم كالنػػوف كىيم مث بػػا  اىػػيبعػػد ىػػ ا البػػا  بػػا  البػػاء كاىػػ

، مرد يف األبػػوا  األ ػػر يػػلاػػة ٌَػػا مل آو اإلبػػداؿ الواقػػمل يف اليػػر فكػػختلفػػة ذ اىركؼ اهػػبػػداؿ مػػن اإل
 .لاةن ك  نيمثاين ك ةالة 93ر يف ى ا البا  ككذ 

و ير فككذ « آ رم يو اىيبا  ما تزاد ف»سا من اإلبداؿ يف شيء مها ي لنيت بابآير ابن السِّ كذ 
عػػادة علاػػاء علػػ   ػت آير ابػػن السػػكػػذ . لاػػاتك2و يػػر فكػػالنػػوف كذ و يػػلاػػات كبػػا  مػػاتزاد فك 3

 القػرآف نيتا  كإف تنٌوعػت بػآلاة كشواىد الآره من كقوع اإلبداؿ يف الك  يماعل   ة شواىديالعرب
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، اىااػػةعلػػ   جػػز فوػػي تربػػواوػػا للُّػػعر كالرَّ يسػػد فصػػة األى رً   أفَّ الَّ إجػػز   كاألمثػػاؿ كالُّػػعر كالرَّ يكاهػػد
 .ةيالثالث عُّرة آعل   ة اىستُّود هبايات القرآنيدد اآلد عيز يناا ال يب

ة يػبوابػو رسػ  اهػركؼ االلفبااأرتػ  يفوػو مل ، ان نػيبػان معيتابػو ترتكت مػادة  آيرت  ابن السػيمل 
البػػا  ك ، لاػػةك 91ر ك  يػػ األٌكؿ نيفوػػو يف البػػاب، ألمهيِّػػةكال رسػػ  ا، كال رسػػ  ٍػػارج اهػػركؼ

بػػا  الكيف ، لاػػةك 55بػػا  الرابػػمل الكيف ، لاػػةك59الثالػػ   كيف البػػا ، ع لكػػلاػػة  ك 91اين الثَّػػ
كيف البػا   افلاتػكن  يعُّػر اللاػات كيف البػا  الثػاين ك ك 4با  السادس اللاات كيف ك 1اوامس 

 يف نيتػا  العػكغػرار  علػ   مِّ   اللغػو يػالّ تا  اإلبػداؿ أليكجاء   لاة كك 52ن يالثال  كالعُّر 
 . اآاء كىاء مث با  الباء كالزَّ الباء كالرَّ اؿ كبا  فبا  الباء كالدَّ :  يالتبو 

  لعدـ استعاالو أك يقر  من الغر ي  اللغة أك ما ية جدان من غر ف بكتا  طاافة  آكقد امل ال
ػػػػد كعىػػػػ ىىد ك ىػػػػًبس ك ىػػػػًرس كجعبػػػػو  كجعبػػػػوس كب . ؾضػػػػاآك  ؾبػػػػاآلنػػػػدرة اسػػػػتعااياثد عىبوى

و  طاافػػة  ك ، لاػػاتآذكات اإلبػػداؿ مػػن التػػا  اػػمل كة جػػدان فوػػو إذان  ف ثػػككىػػي  ، لاػػاتآالىػػ ه ِك
 .  اللغةيعان من غر يكا، ة من اىرتادفاتف بك

، م  اللغػو يػالّ تػا  اإلبػداؿ أليكالعنواف عػن   تلم يفخيت آيتا  اإلبداؿ البن السِّ كا  فأمَّ 
، ئان مػن القلػ ياػد شػيتػا  مل آن الآػالقلػ  كاإلبػداؿ ل: وفآت تآيتا  ابن السكة  يتسا ألفَّ 

، لاػػةآسػػاار أرػػرؼ العلػػ   اف رػػرؼ مػػمل اإلبقػػاءآػػاإلبػػداؿ ىػػو إقامػػة رػػرؼ م اػػا نعلػػم إفَّ كألىنَّنػا  
تقاربػػاف يؿ رػػرؼ منوػػا كػرؼ آ ػػر بػدَّ يك ، ثػػرك أك أنيلاتػػاف كالصػػورتاف كػرفآال ؾقػػد تُّػرت  عكبػ ل

  يػك إبػداؿ أي الّ( قّػمل ك قّػم، قضػم، قضػ ): ِػو عكذلػ، اىخرج كالصػفة معػان  ٍرجان أك يف
، تلػم عػن اإلبػداؿخيٌمػا القلػ  أى  (ٗ: ـ ُُٔٗ، ماللغػو ) ىػ ا النػوععل   تآيبداؿ ابن السِّ على إ ُّتادي
 .(َْٔ: ـُٖٗٗ، يوطيالس) توا العامةيبن دث انقالبان يفي، لاةآالعل   ّرأي م لَّ  ايفغوف التَّ آب

ستُّودكف جب   كجب  يف و يوفآفال، ينيوفآال متلم عن القل  لدخي ينيالبصر  مكالقل  لد
كالًاؿ ىنا أف ، لختاىرة القل  عي كشااكستُّودكف بُّا يركف ى ا قلبان بد يف الو يللقل  كالبصر 

ىػػػو  ورقػػػة الباثيِّػػػةىػػػ ه ال سػػػي مػػػن الباػػػ  كاىوازنػػػة يفيبػػػد ايػػػدؼ الرا، ظػػػاىرة القلػػػ  نتّػػػٌرؽ إيل
َّ  كرقي كأيت الدَّ آي األبداؿ البن السِّ نيظاىرة اإلبداؿ كإقامة موازنة بعل   ؼعري التَّ   .  اللغومِّ يال
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 ب اللغويِّ يالط  ي ت وأبكيتابي ابن السكالوجوه المشتركة في  . 31
اإًلبداؿ البن سآيِّت كأىي الّي  اللغوم يُّرتكاف يف عر واا لإلبداؿ يف ةالةة كةالةػني  اًإفَّ كتاب

ن   : كر فياا يلي مناذج من اشرتاكواا يف اإلبداؿنبابان من اإلبداؿ ِك

 ميوالم باب الباء. 10-1
ػػػػ)  ىػػػػو البخػػػػر كاىخػػػػرنيبػػػػيال األدكػػػػاىثػػػػاؿ اىسػػػػتخدـ مػػػػن قبػػػػد   ، ماللغػػػػو ؛ ٖ: شَُّٕ، تآيابػػػػن السِّ

، النَّػٍني يف الفىػًم كغػفًه: بالتٍَّارًيػع، كالبىخىر ًفٍعدي البيخىارً : بفتحو فسآوفو ، البىٍخر (ُ: ُّٕج، ـُُٔٗ
رى : كىيف اللِّسىاف ى ًمن َبىره الفىًم ، َبًى  .(َُ: ج، د ت، دميالزب) اوىًبي ً أىم نػىني

 باب التاء والدال. 10-2
 .(نفسو اىصدر) س  يميآ مأ: دشيآالو ك يتش لعيآ ىو نيبيال األدكاىثاؿ اىستخدـ من قبد  

 إزاء ظاىرة اإلبدال ب اللغويِّ يت وأبي الط  كيموقف ابن السِّ . 33
ػػػػ ٌّ  ت كأيآيموقػػػػم ابػػػػن السِّ ػػػػ:   اللغػػػػومِّ يػػػػال  ترجػػػػمل إيل صػػػػور اإلبػػػػداؿ عتقػػػػد إفَّ يت آيابػػػػن السِّ

ا ىي إمنَّ ،   ررؼ من ررؼيالعر  التتعاد تعو  د إفَّ كؤ ي  اللغوم يكأبوالّ، ا تالؼ اللووات
تلفػػاف إاٌل يف رػػرؼ خيال  رػػيتَّ ، كارػػد رػػرؼ ىعػػي تتقػػار  اللفختتػػاف يف ةقػػىعػػافو متفَّ لغػػات ٍتلفػػو 

اد  مواػوزة كال بالصَّػفم طوران مواػوزة كطػوران غػلَّ آالتتلة الواردة يالقبإفَّ  عذلعل   ديلكالدَّ ، كارد
ػػ ػػ فػػإفَّ  م مػػرة أ ػػر نيمػػرة كبالسِّ  ن كمػػن الػػتوم أييدبػػاء اآل ػػر األي علػػ   رةَّػػ م أى ت ىػػو الَّػػآيابػػن السِّ

 َّ ػػجػػدىا أسػػتاذه ابػػك  اللغػػات الػػيتعلػػ   و زادفإنَّػػ،   اللغػػوميػػال أف كصػػد  ت بػػاآلالؼ إيلآين السِّ
ال تتوػاكز عػن ةالمثااػة   كرقيِّ ت الػدَّ آيابػن السِّػ ملػد كىػي، ةلاػكالةة آالؼ  ة قار  إيليعددىا ما

اا اجملاؿ يم فسى  ع لكك  ةين يف امل ك بط اللغة العربياآل ر لألدباء  قيدا الّر المها موَّ آف، لاةك
اىزىر يف : تابوك وطيذ ية فأٌلم السذ يانة اللغة فواا لعبا دكران بارزان يف ازدىار اللغة العربييف رفظ كص
ػػاإلبػػداؿ ال: بآتػػا اللغػػة متػػأةٌران  د يػػؤ يتػػا  كىػػ ا آة مػػن ىػػ ا الف ثػػكمثلػػة  أى ر كػػت فقػػد ذ آيبػػن السِّ

َّ  تآيالسِّ  ابن الَّ م تركو دعوانا يف األةر  .مٌ   اللغو يكأبوال
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 البن سكِّيت وأبي الطَّيباألدبي  االتِّجاه. 31
تَّػا  آاف أقػدـ مػن سػاار الكػ  األصػاعي الَّػ م  يبن قر  عاف متأةران من عبداىلكت  آيإفَّ ابن الس

مػؤلفي ىػ ه الختػاىرة علػ   تآيأةٌػر ابػن السػ ع لكيف ظاىرة اإلبداؿ ري  اقتبس منو ى ا الفن ك 
 .دةيو كابن جي كالقايل كابن سيبو ي  اللغوم كسيفو منوم الزجاجي كأي الّين ألَّفوا بعد تأليالَّ 

دَّ أبوابػػو كػػاف متػػأةران منػػو ريػػ  أكرد  كػػت كىػػو  آيابػػن السػػ  اللغػػوم ييعػػدذ أرػػد تالمػػ ة يػػأبوالّ
، عاػػػورم)  يػػػ يف التوبنيتػػػا  العػػػكغػػػرار  علػػػ   تػػػا  فوػػػاءآتابػػػو اإلبػػػداؿ أىمَّػػػا ىػػػ ا الك كأمثلتػػػو يف

ر كػت فقػد ذ آيتػا  اإلبػداؿ إلبػن السػكتابػو اىزىػر متػأةران مػن  كوطي  يكقد أٌلم السػ (َُْ: ُّٓٗ
 .(ُْٔ: ُّٓٗ، اىصدر نفس) تا آأمثلة من ى ا ال

سلع مسلع علااء ، من علااء القرف اوامس ايورم( ىػُِٓتػ ) د ابن السٌيد البّليوسيُ
إذ يقػوؿ يف شػررو لفصػيح ةعلػ  ، القرف الثال  ايوػرم أمثاؿ أي الّيٌػ  اللغػوم كابػن السػآيت

 .(َُٔ: ـَُٖٗ، ركي) "غتافليس األلم يف األرقاف مبدلة من الياء الفقاف كلآنواا ل" (: ُِٗتػ ) أبو العباس

 نيبيأسباب وجود ظاىرة اإلبدال من وجهة نظر األد. 31
تقار   رجمل إيليعتقدكف إفَّ ظاىرة اإلبداؿ أساسوا ييف ًاؿ اإلبداؿ األ صااني  ثر األدباءكأإفَّ 

ـٌ الػ  مقػار  لػدفالتَّ ، فاتٍارج األصوات كالصِّ  رػدكث ظػاىرة  إيل مؤدِّ يػ مىػؤالء ىػو األمػر ايػا
فإٌمػا ، ٍرجواػا تفقػاف يفي نياهػرف إفَّ  عػيياىخػارج ىػو  قػار  يفكالقصػد مػن التَّ ، اإلبداؿ يف اللغة

ػػآػػوف مػػن الفػػم ليآػػونػػا مػػن اهلػػق كإٌمػػا أف يآأف  َّ اكأب ت الػػدكرقيِّ آينَّ ابػػن السِّ مهػػا    اللغػػومِّ يػػال
يف  ف ثػػكأمثلػػة ن   مفلوػػ ا نػػر ، بػػداؿاإل ن مانعػػان يفيآػػتباعػػد اىخػػارج مل  عتقػػداف إفَّ ي اف اللَّػػ تاهباػػا كة ن
فوػػ ا النػػوع مػػن اإلبػػداؿ ىػػو الػػ م . اعتقادمهػػا بعػػدـ منػػمل اإلبػػداؿ يف اىخػػارج اىتباعػػدةعلػػ   ؿذ تػػدي 

: اػػو رػػركؼ اإلبػػداؿ ىػػي اةنػػا عُّػػر ررفػػان ُتتاػػمل يف عبػػارةىػػد النَّ أنَّ عنػػد آػػف كلو يػػعتقػػد بػػو اللغو ي
 :ر أمثلة ياكاىخارج اىتقاربو ممل ذ أىمِّ  إيل فنُّ يلييف ما" إذف جدتك  ـو أذيطاؿ "

، رفػر بئػران : نبػ .  ةيػبالنَّ = ثػةيبالنَّ : ني لغتػنياإلبػداؿ بػ؛ اءاؿ مػن الثَّػاؿ كالػ َّ إبداؿ الثاء من الػ َّ 
 .(ُّٕ: شُّْٗ، البستاين) مرنب  عن السرَّ كاألى 

ػزى  = ترى غىػزى : ني لغتػنياإلبػداؿ بػ؛ ني مػن اوػاء كاوػاء مػن الغػنيإبػداؿ الغػ نػىعىو ػكػ،  زىغىػرىه= ترى  ى اى
اته : الزٍَّغري : كىقىاؿى اٍبن ديرىٍيد. انىٍوىىرمٌ  وأىمهلى  ، زىغىرىه يػىٍزغىره زىٍغران : يػيقىاؿ. كىىيوى اغًتصابيع الٍَُّّيءى ، ًفٍعد َي
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 .(َّْ: ُج، ت. د، دميبالزذ ) طاقٍػتىضبو كىىيوى غىلى : كىيف بع  النذسخ. اٍزدىغىرهػك،  أىم اٍغتىصىبىو
ػػػػ ػػػػنى  ( : ةػػػػالث لغػػػػاتنياإلبػػػػداؿ بػػػػ) الػػػػبع  بعضػػػػوا إيل مااد كالػػػػزَّ  كالصَّػػػػنيإبػػػػداؿ السِّ =  تزى ُّى

: ت. د، سػعودم) توي ضىػبغى و كأى يػردَّت علمتىىػ: و أك منػويبزكجوا أك عل اىرأةي  تً زى ُّى نى = ت صى ُّى نى =  تسى ُّى نى 
إفَّ لإلبػداؿ قواعػد ، الفػرٌاءن مارسػوا ظػاىرة اإلبػداؿ كمػن الػتوم ي  الَّػينيعتقد بع  اللغو ي. (ّٖٔ

تقػار  ٍػارج  ترجػمل إيل يبػد ىػ، عالؿ بالقلػ إلا تستخدـ يف يتالقواعد الَّ  عن  تلم عن تلآل
إذا  نيالسِّ  إفَّ يالقواعد كى عتل مردإر كد اىثاؿ ن  يسب يصوات فعلاألى   ةانت مقدمك تصبح صادا ن

، راطكالسَّػ، راطالصِّػ: يركّنا ىػك  يػ  أك  ػاء كمػن األمثلػو الػيتنيكجاءت بعدىا طػاء أك قػاؼ أك غػ
 .صاقوفيك ، ساقوفيك ، قركالصَّ ، قرالسَّ ك 

 ب اللغويِّ يت وأبي الطِّ كيتابي اإلبدال ابن السِّ كأنواع اإلبدال في  . 31
األسػم  ختلػم أنواعػو انامػد كاىُّػتق  ملاػو أآأقسػاـ ال دَّ كػ و تعػمذ يػيف اللغػة العرباإلبػداؿ ظاىرة 

ك  اىعتػػدك ، ديػػكاجملػػرد كاىز  يبػػاعالرذ ي ك كاىبػػي كالفعػػد  ختلػػم أنواعػػو الثالةػػ كاىعػػر  ةر آػػكاىعرفػػو كالنَّ 
 .اهركؼ اىضاعم كاىواوز كريتَّ ك ، حيالصَّ ا

 وامتالصَّ  ياإلبدال ف. 14-1
 :لمةكاألول من الالحرف االبدال في . 14-1-1

النَّػٍني يف الفىػًم : بالتٍَّارًيػع، ًفٍعدي البيخىاًر كالبىخىر: بفتحو فسآوفو ، البىٍخر رى ٍىى  رى َبىى  مياى إبداؿ الباء إيل
رى : كىيف اللِّسىاف، كغفًه ى ًمن َبىره الفىًم اوىًبي ً ، َبًى  .(ّّ: َُج، ت. د، دميالزب) أىم نػىني
 لمةكاإلبدال في الحرف الثاني أو في وسط ال. 14-1-2

لىٍوًف الغيرا ً : ٌيىرٌكىةكاهىلىعي  عنى رى =  على وف رى النَّ  إبداؿ الالـ إيل كفىرًح ،  كىقد رىًلعى ، ًشٌدةي السَّواًد كى
ػػوى رالًػػعه كٌيٍلىٍولًػػعه   = ملى نقىػػأى  مياىػػ وف إيلإبػػداؿ النذػػ. (ُِّ: ٕج ،ت. د، دميػػالزب) كاٍرلىٍولىػػعى مثليػػو فػىوي

 .(ِٕٗ، ُّْٗ، البستاين) و يف اىاءبلَّلى ، ه يف اىاءف غ كاء كالدَّ  ملى مقى أى 
 لمةكر من الياإلبدال في الحرف األخ. 14-1-3

ػيغى  مياىػ إبداؿ الباء إيل ػيم الغى وى يغىػ=   وى د يػمػن او اىػ  الٌسػونيغ": الختذلاػة،  اًىػيمل غى اػ  وى
 .(َٖٓ: ت. د، مسعود) "السَّواد ديد الَُّّديأك الل
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 اإلبدال في الصوائت. 14-2
 سرةكال، الضمة، ةالفتح: ةر ياإلبدال في الصوائت القص. 14-2-1
نَّ آػػلك اؿ آتمذ بثالةػػة أشػػيػػاف يػػة بعػػ  األرف اإلبػػداؿ يف الصػػواات القصػػإي ًإفَّ شػػارة در اإلُتػػىنػػا 

 .اا تقٌدـ مثايااكسرة كالضاة  آأك بال ةسر آكال ةبالفتا: نيلآتمَّ بُّين أف آمي
 اءيلف والواو والاأل: لةيو وائت الطَّ االبدال في الصَّ . 14-2-2

ػػػػكاألىلػػػػم  الػػػػواك نياإلبػػػػداؿ بػػػػ ػػػػ= ، و ه آسى ػػػػٍآبان . ا ه آسى ػػػػا يىسػػػػآيبيو سى ػػػػاءى كالػػػػدٍَّمملى كِىٍوىمهى
ى
ػػػػآى ى اى سى

ابان بالفىٍتح فسىآى ى ىيوى كنىصىر سيآيوبان  اءي بًنػىٍفًسو سيآيوبان . صىبَّو فىاٍنصى َّ : كاٍنسىآى ى . كتٍسآى
ى
كسىآى ى اى

، الصذػػحذ  احى صىػػ لػػماء كاأليػػ النيبػػداؿ بػػاإل (ٖٔ-ٓٔ: ّج: ت. د، دميػػبالزَّ ) كتىٍسػػآىابان كاٍنسىػػآى  ً ىٍعػػىنن 
 البػا  يف أىلفػاظ ىػ ا، بًاٍلآىٍسػرً ، كًفٍعلىػةو ، على فػيٍعػدو  مصادركىقد كىردٍت ، بًاٍلآىٍسرً ، كالصِّاَّةي ، مِّ بالضَّ 
لَّ  كال ذؿذ ، كالًقلَّة القيدذ ، ًمنػٍوىا ىرىًض كىقد الٌثالةة ، بًاٍلفىٍتح، كالصَّاىاحي ، قىالىو شىيخنىا؛ ةكال ِّ

 عىنى ذىىىا  اى
اإلبػداؿ  .(ِٗٓ: ٔج: ت. د، دميػالزب) وى أىيضان البػىرىاءىةي من كدِّ عىٍي و كرىٍب و ىي ك ، صىحَّ فيالفه من ًعلًَّتو

. (َٖٓ: ت. د، مسػػعود) اهػػ ؽ اىوػػارة، رآػػاى، لعقػػدا كجػػودة الػػرأم اءيػػدىى، اء دىىػػواءيػػ الػػواك كالنيبػػ
بػداؿ اإل. (ُّٕ: شُّْٗ، البستاين) مى ختي ك نى  يفى صى ، ا ى طى ؛ ةه ياقى نػى =  ةه اكى قى اء نػى ي الواك كالنياإلبداؿ ب

ػػلػػم كالػػواك أى  األى نيبػػ ػػأى : د مػػن القػػوؿ كالفعػػديػػبان ىى تىػػأى ، ادى جى ىػػ ا  .(ِٓ: ت. د، سػػعودم) راعً الَُّّػػ ادى جى
القلػػػ  عالؿ إم بػػػيصػػػر يف علػػػم التَّ  يسػػػاَّ ي م عػػػي اإلبػػػداؿ يف الصػػػواات ىػػػو الٌػػػي ف ػػػر  األى الضَّػػػ

قػػارف ك ، بالُّػػيء الُّػػيءى  قابػػدى ؛ دى قابىػػد = الػػواك قيوبًػػ إيلاأللػػم قلػػ  : ةيػػالوجػػوه التالعلػػ   وفيآػػك 
، البسػػػػػتاين) ًقنيػػػػػيصػػػػػلوا أى  ني وقً يػػػػػالػػػػػواك  اء إيليػػػػػقلػػػػػ  ال .(ُٖٓ: شُّْٗ، البسػػػػػتاين) نيئيس الُّػػػػػيقػػػػػا

يف ىػػػػ ا  ألفَّ ، ركالػػػػ ِّ  ةابقتلػػػػم عػػػػن سػػػػاار الوجػػػػوه السَّػػػػخي ف ػػػػىػػػػ ا الضػػػػر  األى . (ْٖٖ: شُّْٗ
دغاتا أي قلبت تاءن ك ، فتعداكزف  اء يفيإذا كقعت الواك كال عذلك امت الصَّ  بدؿ إيلياات ر  الصَّ الضَّ 

امت كاإلبػػػػداؿ يف اإلبػػػػداؿ يف الصَّػػػػ) مثلػػػػة ألنػػػػواع اإلبػػػػداؿفاػػػػن  ػػػػالؿ عػػػػرض األى . يف تػػػػاء افتعػػػػد
األىديبػنًي   لنػا إفَّ نيقػد تبػ، اللغػوم  يػالّ ت الدكرقي كأيآيكمقارنتوا ممل أمثلة ابن السِّ ( ااتالصَّ 

َّ آػل، امتالمها استفادا من أمثلة نػوع الصَّػك ه البػن ف تػاز عػن نختػمي،   اللغػومِّ يػنَّ اإلبػداؿ ألي ال
ِّ خصِّ يواات فت باستخداـ أمثلة للصَّ آيالسِّ   .أبوابا ن لو   اللغومذ ي  أبوال
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 والتَّوصيِّاتجة يالنت
   َّالػػدَّكرقي تسػػايِّةن  تآيبػػن السِّػػيف كتػػا  اتلػػم عػػن اإلبػػداؿ خي  اللغػػوم يػػتػػا  اإلبػػداؿ ألي الّكإف ،

ٌّ آالقل  كاإلبداؿ لب يساَّ يت آيتا  ابن السٌ كألفَّ    .اإلبداؿبتابو ك مَّى  اللغوم ينَّ أبا ال
 نيبػػياألبػػوا  اىسػػتخدمة مػػن قبػػد األد ٌّ   يػػ  تلػػم بعضػػوا عػػن بعػػ  ففػػي اإلبػػداؿ ألي ال

رسػػ  آػػت ػػ نَّ آػػكل، ويػػركؼ ايواااهػػوف األبػػوا  مرتبػػة ن يف  مت ال نػػر آييف إبػػداؿ ابػػن السِّ أيَّػػنختم و
 .ايعُّواا فرتتيبوا كافى األبوا  
 يػػكمػػن احملتاػػد إفَّ أبػػا الّ، األديبػػاف يف بعػػ  األمثلػػة اىسػػتخدمة لػػبع  األبػػوا  ؾُّػػرت ي  

ػػػكتابػػػو بعػػػد  ك م ألَّػػػم  اللغػػػوم الَّػػػ أمثلػػػة ابػػػن  دَّ كػػػقػػػد أكرد  ف، ت الػػػدكرقيِّ آيتػػػا  اإلبػػػداؿ إلبػػػن السِّ
ػػ  كىػػي مل تتوػػاكز إيل، لاػػةكةالمثااػػة ألػػم   أف كصػػد عػػددىا إيل إيل عليوػػاتابػػو كزاد كت يف  آيالسِّ

 .الدَّكرقيِّ  تآيابن السِّ  مةالمثااة كلاة لد
  اللغػػوم ىػػويػػاات كأبوالّامت كاإلبػػداؿ يف الصَّػػكمهػػا اإلبػػداؿ يف الصَّػػ إفَّ لإلبػػداؿ أنواعػػان   

ػػػآػػػل، األنػػػواع عمػػػن تلػػػ كارػػػدو  دِّ آػػػ كاسػػػتخدـ أمثلػػػة لنيالنػػػوع الػػػ م قػػػد أشػػػار إيل ت آينَّ ابػػػن السِّ
عن اإلبداؿ يف الصااتير شك  يامت فقط كمل اإلبداؿ يف الصَّ   إيلفُّي الدكرقيَّ   .ئا ن
   كاػادَّة يقرتح أف ييضاؼ ك  اإلبداؿ حتت مختلَّة الباوث الصَّرفيِّة كالنَّاويَّة كأف ينختػر إليػو

 .دراسيَّة مستقلة
  يقرتح أف يوتم األسات ة يف تعريم ى ه الباوث عن طريق تقد  ٌا رات يقـو هبا الّال. 
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 ابدال درآثبر دهيپد يا سهيمقب يبررس

 (يقيو تطب يبب نگبه تئور) بيوابوالط تيكابن س 
 يعبدالرضب عطبش

طگبُ ٖعرث بت٘ادث ٍ زثبى گرٍُ برٗاستبد  ٍاحذ آثبداى، ٖآزاد اساله دًا

 دهيكچ
 ٕدارا ّٕفب  ٍاشُ ٍٔاسفط ِ هختلف  ثف   ٖهعبً ذ٘تَل ٔطِ٘ در حكاست  ّٖٗب ستن٘اثذال از س ٓذٗپذ

 .اخفتال  دارًفذ   گرٗحفر  ثفب ّوفذ    كٗتٌْب در  كِ ذًٗوب ٖ ه فبًٗمص ا ٖهٌظو ٖٗمب٘هَس تنٗر

 اًفذ   ًوفَدُ  گفر ٗد ٖحرفف  ٕجفب ِ ثف  ٖحرف ر٘٘الذام ثِ تغ ،كلوِ كٗدر اثذال  ٓذٗدر پذ بىٗلغَ

لوبت كتب هتَى خَد را ثب  رًذ٘گٖ بر هكِ اًَاع هختل  آى ث ٖرا ثب توبه َٕلغ ٓذٗپذ اٗي ثٌبثراٗي

 ٖادثف  ّٕفب  اثفذال در دادُ  ٕر٘برگكف ِ ثف  ت٘ف اّو .ثخطٌذ بغٌ ٖاز ًظر هعٌ ًبّوسبى بّٗوسبى ٍ 

 ٖادثف  ّٕب در دادُ هختل  ٍٖ هعبً ٖٗمب٘هَس ،ٖگبًشدر اثعبد ٍا ٕا ذُٗپذ ي٘ثِ ًمص چٌ ٖثستگ

 ٖهختل  ثفب هعفبً   ّٕب در ٍاشُ ٖ كِاثذال ٍاشگبًاًَاع هختلفٖ دارد، ازجولِ  اثذال ٓذٗپذ .دارد

هگفر تٌْفب در    رًذ،ًذا گرٗثب ّوذ ٖاختالف گًَِ چ٘دٍ ٍاشُ ّ افتذ. در اٗي حبلت اتفبق هٖهَافك 

اخفتال  در   ٍ ًطك ٖازجولِ آسبً افتذ  ثِ دالٗل گًَبگًَٖ اتفبق هٖ . ّوچٌ٘ي اثذالحر  كٗ

از فْن اضتجبُ هتَى ٍ ثطالى اتْبم كٌذ تب ٖ كوك ه جبىٗاثذال ثِ اد .ل هختل ٗلجب ًسدتلفظ لغبت 

 ففبت ٘لأت كِ اًذ ثسرگبى لغت از تٗاددٍ  ،تٍ٘اثَالط ت٘اثي سك هصَى ثوبًٌذ.كلوبت  ر٘٘در تغ

 يٗف ا .ًفذ اُ ًوفَد  ففب ٗزثفبى ا  ٔدر تَسفع  را ًٕمص ثبرز ٍ ًذاضذاد دار اثذال ٍ ٌٔ٘در زه ٖهطبثْ

 اٗفي دٍ ادٗفت   در كتفبة  را اثفذال  ٓذٗف پذ كَضذ ٖ هٖف٘تَصف  ٖل٘پصٍّص ثراسبض رٍش تحل

ٍ  كترسف٘ن ًوفبٖٗ    كٌفذ. زثبى هطخص  طرفت٘در پ را ًبىآ ر٘ثأتب ت ذًٗوب ٖثررس  بهفل از اثفذال 

 ي پفصٍّص ٗف ا جًٗتفب  يٗتر از هْن هَافك ٍ هخبل  آى ّٕب ذگبُٗذ ٍ دٗفَا ،لٗدال ،اثَاة ،ّب راُ

 است.

 .للت  اثذال  ٕلغَ ت٘الَالط  ت٘كاثي س: هب ليدواژهك
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