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املل ّخص
استطا َع املحدثو َن يف الدرس الصويت الحديث أن يقفوا عىل الظواهر الصوتية ويتأّملوها ملياً ،ويفرسوا
العلل املرافقة للتحوالت الطارئة يف السلسلة الصوتية املنطوقة مبا ت ّهيأ لهم من مخابر صوتية حديثة ،وقواعد صوتية
خالفوا فيها املتقدمني كثريا ً .
غ َري أنهم مل يعطوا ظاهرة التعويض يف ضوء علم األصوات الحديث حظاً كبريا ً يف دراساتهم ،ومل يفردوها
بدراسة مستقلة تبني مدى التقارب واالختالف بني الدرسني الصوتيني القديم والحديث .
تخصص يف علمي النحو أو الرصف يف ظاهرة التعويض ؛ إذ
وليس لنا أن نغفل ما كتبه املحدثون م َّمن ّ
كتبوا فيها ووقفوا عىل التداخل بينها وبني اإلبدال والنيابة ،وغريها من املصطلحات ،واملتتبع ملا كتبوه يجده متطابقاً
وتوسع
وما كتبه املتقدمون ؛ فاملصاديق قليلة جدا ً ،يف حني أن الدرس الصويت الحديث تش َّعب كثريا ً يف مصاديقهاَّ ،
كثريا ً يف العلل التي تقف وراء التغيريات الطارئة عىل بنية الكلمة ،فضالً عن أن االفرتاضات يف بنى الكلامت تعددت
عند املتخصصني يف علم األصوات ،وهذا من شأنه أن يؤث ّر كثريا ً يف التوجيه الصويت عندهم .
الكلامت املفتاحية ( :التعويض ،التضعيف ،الحذف ،الصائت ،الصامت)
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Abstract
In the modern phonetic lesson, the modernists were able to stand on the
sound phenomena and contemplate them carefully as well as explain the reasons
accompanying the emergent transformations in the spoken sound chain, using
modern phonemic laboratories that were prepared for them, and the sound rules
in which they differed greatly from the forerunners.
However, they did not give the phenomenon of compensation in the light of
modern phonology a great deal of interest in their studies, and they did not single it
out with an independent study that shows the extent of convergence and difference
between the ancient and modern phonemic lessons.
We cannot neglect what was written by the modernists who specialized in
grammar or morphology in the phenomenon of compensation. This is because
they wrote on it and found the overlap between it, substitution and representation
alongside and other terms. Anyone who follows what they wrote will find it
identical with what the forerunners wrote. The assertions are very few, while the
modern phonemic lesson has diverged a lot in its assertions and expanded in the
reasons behind the changes in the structure of the word in addition to the fact
that the assumptions in the word structures were numerous among specialists in
phonology, and this would greatly affect their phonetic orientation.
Keywords: compensation, weakening, deletion, sound, silent
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الحم ُد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل
رسول الهدى والرحمة سيدنا ونبينا محمد وعىل آله
الطيبني الطاهرين ،وأصحابه املنتجبني.
أما بعد...
فقد استطاع املحدثون يف الدرس الصويت
الحديث أن يقفوا عىل الظواهر الصوتية ويتأ ّملوها
ملّياً ،ويفرسون العلل املرافقة للتحوالت الطارئة يف
السلسلة الصوتية املنطوقة مبا ته ّيأ لهم من مخابر
صوتية حديثة ،وقواعد صوتية خالفوا فيها املتقدمني
كثريا ً.
غ َري أنهم مل يعطوا ظاهرة التعويض يف
ضوء علم األصوات الحديث حظاً كبريا ً يف دراساتهم،
تبي مدى التقارب
ومل يفردوها بدراسة مستقلة ّ
واالختالف بني الدرسني الصوتيني القديم والحديث.
وليس لنا أن نغفل ما كتبه املحدثون م َّمن
تخصص يف علمي النحو أو الرصف يف ظاهرة التعويض؛
ّ
إذ كتبوا فيها ووقفوا عىل التداخل بينها وبني اإلبدال
والنيابة ،وغريها من املصطلحات.
واملتت ّبع ملا كتبوه يجده متطابقاً وما كتبه
املتقدمون؛ فاملصاديق قليلة جدا ً ،يف حني أن الدرس
وتوسع
الصويت الحديث تش َّعب كثريا ً يف مصاديقهاَّ ،
كثريا ً يف العلل التي تقف وراء التغيريات الطارئة عىل
بنية الكلمة ،فضالً عن أن االفرتاضات يف بنى الكلامت
تع ّددت عند املتخصصني يف علم األصوات ،وهذا من
شأنه أن يؤث ّر كثريا ً يف التوجيه الصويت عندهم.
ومن هنا كان من وكد الدراسة أن تقف عىل
ظاهرة التعويض يف الدرس الصويت الحديث ،وتعرض
املتخصصني يف هذا املجال ،واستقصاء مصاديق
آراء
ّ
الظاهرة ،وبيان التحوالت الطارئة عىل بنى الكلامت،
والكشف عن مدى الخالف القائم بينهم يف تفسريات
ما حصل.
وقد تكفَّل التمهيد بالوقوف عىل مصطلح
(التعويض) ،وبيان التعريفات له ،ومن ث َّم عمد الباحث
إىل بيان مصاديق ظاهرة التعويض يف الدرس الصويت

الحديث ،وبيان الحاالت التي تندرج ضمن أي نوع،
وبيان دواعي التعويض أو األسباب التي تقف وراء
تحقق هذه الظاهرة ،وعرض الباحث بعض اإلشكاالت
التي حفل بها الدرس الصويت الحديث واقرتح مثة
اقرتاحات ،واختتم البحث مبجموعة من النتائج التي
توصل إليها الباحث يف بحثه.
َّ
التمهيد:
التعويض( :املصطلح واملفهوم)
مل ينل مصطلح (التعويض) ومصاديقه نصيباً
وافرا ً من البحث يف مقوالت الدرس الصويت الحديث،
وما ُو ِج َد من تعريفات فهي قليلة جدا ً؛ يف حني أن
الدراسات النحوية والرصفية استطاعت أن تقف عند
هذا املصطلح ،وبيان مدى التداخل بينه وبني غريه؛
لذا من الرضوري الوقوف عىل بعض هذه التعريفات
ولو بنحو موجز؛ ألن التعويض ظاهرة يشرتك بها علم
األصوات مع غريه.
وم َّمن وقف عىل مصطلح (التعويض)
الدكتور محمد حامسة عبد اللطيف؛ إذ أشار متكئاً
عىل ما ذكره املتقدمون من علامئنا أ ّن لهم رأيني،
أحدهام :أن يقام الحرف املع َّوض مقام آخر ،ويف غري
مكان املع َّوض عنه ،من ذلك املصدر( :زنة)؛ إذ ع ِّوضت
التاء من الواو؛ فهي مأخوذة من الفعل (وزن) ،واآلخر:
أن يقام حرف مقام آخر يف الكلمة ،ويجوز يف املع َّوض
أن يكون يف غري مكان املع َّوض عنه السابق ،ويجوز
أن يكون يف مكان املع َّوض عنه ،والفرق بني الرأيني
أن التعويض بحسب األول ال يدخل يف بايب اإلعالل
واإلبدال ،وبحسب الثاين ميكن أن يندرج ضمن باب
اإلبدال مبعناه الواسع ،واألول هو املشهور(.)1
ويرى الدكتور عبد الفتاح الحموز أ ّن
التعويض وضع حرف مكان الحرف املع َّوض عنه ،أو
وضعه يف غري مكان الحركة املع َّوض عنها(.)2
وتذكر الدكتورة عزيزة ف َّوال أ ّن التعويض
حذف للحرف واالستغناء عنه بآخر من غري تقييد
بحرف معني أو إحالل املع َّوض مكان املع َّوض عنه(.)3
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ويعرتض الدكتور عبد الله صالح بابعري
عىل الرأيني األخريين ببعض الردود ،واملجال ال يسع
لذكرها ،ويخلص بعد ذلك إىل تعريف التعويض يف أنه
إسقاط يطال بعض عنارص الرتكيب األصلية يف الكلمة،
سواء أ مفردة كانت أم مركبة ،ويطال الجملة ،ويع َّوض
منه بحرف ،وال يلزم يف املع َّوض أن يكون يف موضع
املع َّوض عنه؛ فقد يكون يف موضعه ،وقد ال يكون(.)4
ويرى الدكتور زين كامل الخويسيك أن التعويض يكون
بحذف حرف من الكلمة ،ويع َّوض منه بآخر ،وغالباً ما
يكون يف غري موقع املع َّوض(.)5
وأ ّما يف املنجزات الصوتية الحديثة فقد
أشار الدكتور عبد الصبور شاهني يف معرض حديثه عن
التفريق بني اإلبدال والتعويض إىل أن األول يتطلب
قرابة صوتية بني الصوتني ،وأما الثاين فالقرابة فيه
معدومة(.)6
ويرى الدكتور عبد القادر عبد الجليل
أن التعويض حذف لصوت وإحالل آخر محلّه دون
التقييد مبكان الصوت املحذوف(.)7
ويذكر الدكتور فوزي الشايب أن التعويض
محل صوت آخر مطلقاً ،واعرتض عىل
إحالل صوت َّ
ما ذهب إليه القدماء ،وذكر أ ّن الفرق بني اإلبدال
والتعويض أ ّن األول يقع بني األصوات املتقاربة يف
املخارج ،والبدل يقع موقع املبدل منه دامئاً ،يف حني
أن التعويض يكون بني األصوات التي ال يوجد بينها
تقارب يف املخارج ،فضالً عن أنه ال يلزم فيه أن يقع
العوض موقع املع َّوض عنه(.)8
ويرى الباحث أ ّن التعريف املناسب
لظاهرة التعويض بحسب مصاديقها يف ضوء علم
األصوات الحديث أنها حذف لصوت من بنية الكلمة،
والتعويض عنه بآخر؛ فقد يع َّوض عن نصف الصائت
بالصامت ،وعن الصامت بنصف الصائت ،وعن نصف
الصائت بصائت قصري ،وعن الصامت بصائت قصري،
وليس رشطاً أن يأخذ موقعه؛ فقد يكون يف موقعه،
وقد ال يكون.

أوالً :مصاديق التعويض
استطاع الباحث ،وهو يستقرئ مناذج
التعويض يف الدرس الصويت الحديث أن يقف عىل
مناذج متعددة ،غ َري أن حجم الخالف كبري بني املحدثني
بإزائها ،وفيام يأيت بيانها:
 -1التعويض بالتضعيف:
يُع َّوض عن الواو والياء عند سقوطهام بالتضعيف،
ومن مواضع ذلك:
أ -صيغة افتعل إذا كانت الفاء واوا ً أو ياء:
يُع َّوض عن الواو والياء الساقطتني يف صيغة
(افتعل) بتضعيف الصوت الصحيح؛ وذلك إذا وقع
صوت الواو أو الياء قاعدة ملزدوج هابط ،من ذلك
(ا ْوتصل) ،أي :ء ـــِ و  /ت ـــَ  /ص ـــَ  /ل ـــَ ؛ إذ
وقعت الواو ساكنة بعد كرسة ،و (ايْترس)؛ أي :ء ـــِ
ي  /ت ــ َـ  /س ــ َـ  /ر ــ َـ؛ إذ وقعت الياء ساكنة
بعد كرسة ،وهذه التتابعات (ِ و) ِ( ،ي) مكروهة يف
العربية ،وثقيلة.
وقد ذكر الدكتور عبد الصبور شاهني أ ّن
صيغة (افتعل) ،ومثالها( :اوتصل) فيها تتابع تكرهه
العربية؛ ألنه يجمع بني الحركة األمامية الضيقة
(الكرسة) ،والخلفية الضيقة (الضمة)؛ فيتخلّص
الناطق منه بطريقة توحي أنه أسقط الواو ،وض َّعف
التاء؛ فتصري الكلمة( :ات َّصل) ،أي :ء ـــِ ت  /ت ـــَ /
ص ـــَ  /ل ـــَ ،وهذا األمر حافظ عىل إيقاع الكلمة
بالتعويض املوقعي عن الواو ،وليس مثة إدغام للواو يف
التاء؛ فالصوتان متباعدان ،ومل يتأث ّر أحدهام باآلخر(.)9
ويرى الدكتور فوزي الشايب أ ّن شبه الحركة (الواو
أو الياء) حذفتا وع ِّوض عنهام بتشديد التاء أو م ِّدها
بحسب تعبريه؛ للتخلّص من املزدوج الهابط(.)10
وللدكتور داود عبده رأي غريب فيام حصل
يف صيغة (افتعل)؛ فعىل الرغم من أنه يع ّد ما حصل
من قبيل إسقاط الواو أو الياء والتعويض عنهام بتاء
للمحافظة عىل الرتكيب املقطعي غري أنه ينفي أن
تكون صيغة (افتعل) هي األصل ،وأن ما حصل يف
الكلمة من باب القلب املكاين؛ إذ األصل فيها (اتفعل)،
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ودليله عىل ذلك وجود صيغة (افتعل) يف بعض اللغات
السامية ،كام أن أحرف الزيادة يف األفعال تضاف قبل
الفاء ،وينفي حصول املامثلة يف نحو (اتعد)؛ ألن التاء
اإلضافية فيهام ليست منقلبة عن شبه علة أو همزة،
وما حصل يف الفعلني هو سقوط شبه الحركة أو الهمزة
وض ِّعفت التاء حفاظاً عىل الرتكيب املقطعي(.)11
ويرى الدكتور ديزيره سقال أن املحذوف يف
صيغة (افتعل) ،ومن أمثلتها( :اوتصل ،ايتبس) الواو
والياء؛ ألنهام مصدر الثقل ،وتبقى حركة ما قبلهام،
وتصحح الكلمة مقطعياً بتاء نربية( ،)12وما حصل ليس
من باب حذف الواو أو الياء ،بل من باب اإلبدال
والتعويض عنهام بتاء نربية(.)13
ويرى الدكتور فيصل إبراهيم صفا أ ّن الواو
والياء أسقطتا ،وع ِّوض عنها بالتاء ،وما حصل هو إعالل
بالحذف مع التعويض(.)14
ويف املضارع أيضاً من صيغة (افتعل) تسقط
الواو أو الياء ويع ّوض عنهام بتاء ،من ذلك( :يتَّعد)،
و(يتَّرس) ،واألصل فيهام( :يوتعد ،وييترس)؛ فتسقط
الواو والياء ويع َّوض عنهام بالتاء(.)15
ويخالفهم يف ذلك الدكتور الطيب البكوش؛
إذ يرى أن الفعل (اوتصل) أصله بالواو ،وأن الواو
أدغمت يف التاء( ،)16والغريب أنه مل يرش إىل تحول
الواو إىل تاء لتدغم بعد ذلك بالتاء ،وبحسب هذا
الرأي فليس مثة تعويض حاصل يف بنية الكلمة.
ويرى الدكتور محمد جواد النوري أن ما
حصل من باب قلب الواو أو الياء تاء؛ إذ ذكر أ ّن الواو
والياء تأثرتا بالتاء فقلبتا تاء ،ومن ث َّم أدغمت التاء يف
التاء( ،)17فلم يحصل أي تعويض.
ويرى الباحث أن ما حصل من باب التعويض
بالصوت الصامت (التاء) بعد سقوط الواو أو الياء،
وليس من باب التعويض بالتضعيف؛ أل ّن التضعيف
ترتّب عىل سقوط الواو والياء وإحالل التاء محلّها؛
ومن ث َّم أدغمت التاء يف التاء ،والتسمية املناسبة لهذا
التعويض ،هي( :التعويض بالصامت).

ب -صياغة اسم املفعول من الثاليث الناقص:
يتع ّرض اسم املفعول من الفعل الثاليث
الناقص إىل بعض التغريات الصوتية ،من ذلك( :مدع ٌّو،
ومرمي) ،واألصل فيهام( :مدعوو ،ومرموي) ،واألول
ٌّ
منهام يتع ّرض للحذف والتعويض؛ إذ تختزل الضمة
الطويلة يف (مدعو ٌو) ،أي :م ــ َـ د  /ع ــ ُـ ُـ  /و ـــ ُـ ن،
ويع َّوض من االختزال الشديد بتشديد الواو ،فتصبح
الكلمة( :مدع ٌّو) ،أي :م ـــَ د  /ع ـــُ و  /و ـــُ ن،
(مرمي) فحصلت فيها املامثلة أوالً بني شبه
وأما
ٌّ
الحركة ،والحركة السابقة لها ،واألصل فيها( :مرموي)،
وتتح ّول الضمة الطويلة إىل كرسة ،وتنتقل الكلمة من
(مرموي) إىل (مرميي) ،وتعقب عملية املامثلة عملية
مخالفة قوامها اختزال الحركة الطويلة ،والتعويض عن
(مرمي) ،أي :مرموي =
االختزال بتشديد الياء ،فتصبح:
ٌّ
م ــ َـ ر  /م ــ ُـ ُـ ي مرميي = م ــ َـ ر  /م ـــٍ ي
مرمي = م ــ َـ ر  /م ـــِ ي ي(.)18
ٌّ
ويرى الدكتور الطيب البكوش أن الواو
يف (مد ُعو ٌو) وقعت بني ضمة طويلة وضمة قصرية،
وقد ترتّب الثقل بتتابع مجموعة مركبة من األصوات
املتامثلة؛ فتحذف الضمة الطويلة ويع ّوض عنها بحركة
َم ْد ُع ْو ٌو =
مزدوجة من جنسها (ُـ ْو) ،أي( :مد ُعو ٌو
َم ْد ُع ّو)؛ وبذلك تغلق الواو األوىل مقطعاً وتبدأ الواو
الثانية مقطعاً ،وهو ما يدعم مركز الواو فال تسقط من
بنية الكلمة ،ومل يحدث تغيري يف كمية األصوات ،أي:
(ُـو ٌو ـ ُـ ْو ٌو = ـ ُـ ٌّو)(.)19
وي) فقد وقعت بني
وأ ّما الياء يف (مر ُم ٌ
ضمة طويلة وضمة قصرية ،وتع ّوض الضمة الطويلة
بحركة مزدوجة (ُـي) ،ويحصل بسبب ذلك تنافر؛
فتقلب الضمة كرسة ملجانسة الياء ،التي متثّل عنرص
َم ْر ُم ٌّي
وي
التمييز بني الواوي واليايئ ،أيَ ( :م ْر ُم ٌ
َمر ِم ٌّي) ،وقد حافظ ذلك عىل الكمية الصوتية يف هذه
ُـوي ـــِ ٌّي)(.)20
الصيغة ( ٌّ
وأحسب أن ما ذكره الدكتور الطيب
البكوش يف التعويض عن الصائت الطويل بحركة
مزدوجة ينطبق عىل مفهوم االنشطار؛ إذ يتح ّول فيه
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الصائت الطويل إىل حركة مزدوجة نصف الصائت
فيها من جنس الصائت الطويل ،وهذا مل يتحقّق يف
(مرموي)؛ إذ انشطر الصائت الطويل (الضمة الطويلة)
إىل مزدوج هابط قاعدته نصف الحركة (الياء).
ويذكر الدكتور عبد الصبور شاهني أن ّما
حصل يف نحو (مرموي) هو قلب الواو ياء؛ ألنها أيرس
نطقاً من الواو وبخاصة يف نهاية الكلمة( ،)21وعىل هذا
الرأي أيضاً الدكتور ديزيره سقال( ،)22فليس مثة تعويض
يف بنى الكلامت.
ويرى الدكتور جواد كاظم عناد أن (مرموي)
بنيتها املقطعية( :م ــ َـ ر  /م ــ ُـ ُـ ي) جرى فيها ما
يأيت(:)23
ــ قلبت قمة املقطع (ُـُ) إىل كرسة طويلة للمجانسة،
أي :م ــُـُ ي م ـــٍ ي.
ــ تشكّل مقطع مديد يغلب التخلص منه بتحويله إىل
مقطع طويل ،أي :م ـــٍ ي م ـــِ ي.
ــ يع َّوض عن الجزء املفقود من الكرسة الطويلة بنرب
م
الجزء الثاين من املزدوج (الياء) ،أي :م ـــِ ي
ـــِ ٌّي.
ويرى الباحث أ ّن ما حصل يف نحو( :مدعوو،
ومرموي) انشطار للضمة الطويلة بسبب التتابعات
املكروهة؛ إذ تتح ّول إىل مزدوج هابط (م ـــَ د  /ع ـــُ
و  /و ـــُ ن)( ،م ـــَ ر  /م ـــُـ و  /ي ــُ ن) ،وقد تهيّأ
املناخ الصويت املناسب يف الكلمة األوىل لتحقّق اإلدغام؛
فيدغم نصفا الحركة ،ويف الثانية تتابعت الواو والياء،
واألول منهام يف نهاية مقطع (ساكنة) فتقلب ياء؛ ألن
الياء أيرس نطقاً ،وتقلب الضمة الكرسة ملناسبة الياء،
ومن ثم تدغم الياء يف الياء ،وهذا األمر ينفي أن يكون
التعويض حاصالً يف اسم املفعول املأخوذ من الفعل
الناقص.
جـ -تصغري ما ثالثه حركة طويلة (ألف أو واو أو ياء):
يتع َّرض االسم الذي ثالثه حركة طويلة يف التصغري إىل
تغريات صوتية ،ومن ذلك( :غزال ،وعجوز ،ورغيف)،
وسنكتفي مبثال واحد لهذه الحالة ،وهو تصغري (غزال)
عىل( :غُزيِّل) ،إذ يرى الدكتور عبد الصبور شاهني أن

األصل فيهاُ ( :غ َزيال) = غ ــ ُـ  /ز ــ َـ ي  /ــ ًـ ل ،فقد
أسقطت الحركة الطويلة وع ِّوض منها بتضعيف ياء
التصغري مع كرسها؛ فصارت (غُزيِّل) ،أي :غ ـــُ  /ز ـــَ
ي  /ي ـــِ ل( ،)24أي أن ما حصل إعالل بالحذف أعقبه
التعويض بالتشديد أو التضعيف.
ويرى الدكتور ديزيره سقال أ ّن أول الكلمة
يض ّم يف التصغري ،ويفتح ثانيها؛ وقد تح ّولت األلف
(الفتحة الطويلة) إىل فتحة قصرية ،ووقعت بعدها ياء
التصغري ،وخشية االلتباس بني تصغري الرباعي والثاليث
تُزاد ياء نربية بعد ياء التصغري لتص ّحح الكلمة( ،)25ومل
يفصح عن التعويض بالتشديد يف رأيه هذا.
ولست مع الدكتور عبد الصبور شاهني فيام
ذهب إليه من أن التضعيف عوض عن الفتحة الطويلة
املحذوفة ،الله ّم إالّ إذا أراد أن التضعيف متحقّق بعد
قلب األلف ياء ملناسبة الياء؛ ألن التضعيف يأيت الحقاً
بعد سقوط الحرف من بنية الكلمة.
ويرى الدكتور زيد القرالة أ ّن الحركة مل
تسقط ،ومل يع َّوض عنها بشبه الحركة (الياء) ،بل
قلبت الحركة إىل شبه الحركة (الياء)؛ أي أن أصل
الكلمةُ ( :غ َزيال) ،وقد قلبت الحركة الطويلة ياء ،ويف
هذه الحالة تتواىل أشباه الحركات فتتخذ شكل حركة
مضعفة ،ومامثلة الحركات بالتحول إىل شبه الحركة
أوىل من سقوطها والتعويض عنها( ،)26أي أن ما حصل
إعالل بالقلب ،وليس مثة تعويض.
وال يرى الباحث أ ّن ما حصل يف تصغري
(غزال) من باب التعويض بالتضعيف؛ ألن التضعيف
الحاصل ُسبِق بتحول صويت آخر ،سواء أكان هذا
التح ّول بقلب األلف ياء أم بتقصري الفتحة الطويلة
واملجيء بياء أخرى منعاً لاللتباس.
 -2التعويض بالصائت القصري:
يُع َّوض بالصائت القصري عن الصامت تارة
ونصف الصائت تارة أخرى إذا سقطا من بنية الكلمة؛
فيتح ّول الصائت القصري باتحاده مع الصائت القصري
السابق له إىل طويل ،ومن أمثلة ذلك ما تتع ّرض له
الهمزة؛ إذ تحذف ويع َّوض عنها بالصائت القصري
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(الفتحة ،الضمة ،الكرسة) ،وما يتع َّرض له نصف
الصائت كالواو؛ لذا سنقسم التعويض بالصائت القصري
إىل قسمني:
األول( :التعويض عن الصامت ومثاله الهمزة بصائت
قصري)
حاول الدكتور عبد الصبور شاهني أن يعرض تصورات
املتقدمني ملا حصل للهمزة ويرد عليها بعد ذلك؛ إذ
ذكر أن التغريات التي تطال الهمزة تأخذ السياقات
اآلتية(:)27
أ -إذا اجتمعت همزتان وكانت األوىل منهام متحركة،
والثانية ساكنة؛ فإن الساكنة تسقط ويع َّوض عنها
بإطالة حركة الهمزة السابقة لها ،ويتض ّمن ذلك
السياقات الصوتية اآلتية:
ــ الهمزة األوىل مفتوحة والثانية ساكنة (تحذف
الثانية وتطول الفتحة السابقة لها) ،من ذلك( :أَأْمن
ء ــ ًـ  /م
آمن) ،أي :ء ــ َـ ء  /م ــ َـ  /ن ــ َـ
ـــَ ن.
ـــ الهمزة األوىل مضمومة والثانية ساكنة (تحذف
الثانية وتطول الضمة السابقة لها) ،من ذلك( :أُأْمن
أومن) ،أي :ء ــ ُـ ء  /م ـــِ  /ن ــ ُـ ء ــ ُـ ُـ  /م
ـــِ ن.
ـــ الهمزة األوىل مكسورة والثانية ساكنة (تحذف
الثانية وتطول الكرسة السابقة لها) ،من ذلك( :إِأْمان
إميان) ،ء ـــِ ء  /م ـــً ن ء ــــٍ  /م ـــً ن.
ب -إذا كانت الهمزة ساكنة مسبوقة بصوت آخر غري
الهمزة؛ فإن الساكنة تسقط ،ويع َّوض عنها بإطالة قمة
الصامت السابق لها ،من ذلك( :استأثر استاثر)،،
أي :ء ـــِ س  /ت ـــَ ء  /ث ـــَ ر ء ـــِ س  /ت ـــً
 /ث ـــَ ر ،و(يُ ْؤثر يُوثر) ،أي :ي ـــُ ء  /ث ـــِ ر
ي ــ ُـ ُـ  /ث ـــِ ر.
وأبدى اعرتاضه عىل ما ذكره املتقدمون؛ إذ
يرى أ ّن ما حصل هو أن الناطق أسقط الهمزة الثانية
وع َّوض مكانها حركة قصرية مجانسة ملا قبلها ،فتح ّولت
حركة الهمزة األوىل إىل طويلة بعد أن كانت قصرية(،)28
أي أ ّن التعويض حصل بالصائت القصري ،وقد ترت ّب

عىل ذلك اتحاد الصائتني القصريين ،وليس مثة إطالة
للصائت األول.
وهذا التح ّول لحركة الهمزة األوىل من
قصرية إىل طويلة تعويض إيقاعي حافظ عىل كمية
املقطع الصويت ،فضالً عن أنه حصل للهروب من
صعوبة النطق بسبب تتابع الهمزتني(.)29
وال يختلف الدكتور ديزيره سقال مع
الدكتور عبد الصبور شاهني؛ إذ ذكر أن ما حصل
هو تعويض عن الهمزة الثانية بحركة قصرية جعلت
الحركة التي قبلها طويلة؛ فتح ّول املقطع من مغلق إىل
مفتوح(.)30
وقد ذكر الدكتور محمد جواد النوري أن ما
حصل يف بنى الكلامت هو قلب؛ إذ قلبت الهمزة إىل
حركة قصرية من جنس الحركة السابقة لها ،فك َّونت
كل حركة من هذه الحركات حركة مجانسة ملا قبلها
(الفتحة الطويلة ،الضمة الطويلة ،الكرسة الطويلة(،)31
ومل يرش إىل أي تعويض حاصل يف بنى الكلامت
السابقة.
ويرد الدكتور عبد القادر عبد الجليل عىل
املتقدمني يف تفسريهم ملا حصل يف (آمن ،ويؤمن)؛ إذ
يقول " :هذه األلف التي يزعم الرصفيون أنها تتكون
من همزتني (متحركة وساكنة) إمنا هو الصائت القصري
املضعف ،املسبوق بهذه الهمزة الذي يعادل بزمنه
الصائت الطويل (األلف)(....)32
وقد سبقهم الدكتور إبراهيم أنيس إىل رأي
غري ذلك؛ إذ ذكر أن ما حصل حذف للهمزة الثانية
واالستعاضة عنها بإطالة الصائت القصري قبلها( ،)33أي
أن التعويض باإلطالة ،وليس بالصائت القصري ،وعىل
هذا الرأي الدكتور فوزي الشايب(.)34
الثاين( :التعويض عن نصف الصائت ومثاله الواو
بصائت قصري)
يُع َّوض عن نصف الصائت بصائت قصري،
ومن أمثلة ذلك ما تتعرض له الواو الساكنة املسبوقة
بكرس (ِ و) ،من ذلك( :ميزان) ،واألصل فيها (موزان)،
فقد ذكر الدكتور عبد الصبور شاهني أن الضمة
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أسقطت ،وع ِّوض عنها بكرسة قصرية تصبح باإلضافة
إىل سابقتها كرسة طويلة؛ وقلب الضمة كرسة حصل
للتخلص من الصعوبة ،ونزوعاً إىل االنسجام(.)35
ويرى الدكتور ديزيره سقال أ ّن الضمة
حذفت يف (موزان)؛ لوقوعها بعد كرسة؛ فهذا التتابع
الحريك مكروه ،غري أنه مل يُرش إىل ما حصل بعد حذف
الواو واكتفى بالكتابة الصوتية التي يظهر فيها أن
انزالقاً حصل بعد حذف الضمة؛ فتولّدت الياء(.)36
ويرى الدكتور محمد جواد النوري أ ّن
حل الحركة املزدوجة (ِو) ،وما حصل
الناطق عمد إىل ّ
هو قلب لنصف الحركة (الواو) إىل كرسة قصرية؛
فتلتقي الكرستان لتشكال الحركة الطويلة (الكرسة
الطويلة)( ،)37وليس يف توجيهه أية إشارة إىل التعويض.
ويذكر الدكتور داود عبده أن الواو قلبت
ياء يف (موزان)؛ ألنها وقعت قبل صوت صامت ساكن،
وسبقت بكرسة؛ فضالً عن أن القلب ماثل بني الياء
والكرسة السابقة لها(.)38
ويرى الدكتور زيد القرالة أن ما حصل قلب
ت َّم بإحدى طريقتني(:)39
األوىل :قلب الواو يف السياق الصويت (ِ و) إىل كرسة
ملامثلة الكرسة السابقة؛ فتتح ّول الكلمة من (موزان)
إىل (ميزان) بالتقاء الحركتني املتامثلتني.
الثانية :قلب الواو املسبوقة بكرسة إىل ياء؛ فالياء من
جنس الكرسة ،أي أن (موزان) تح ّولت إىل (ميزان)،
ثم قلبت الياء كرسة تبعاً لقانون مامثلة شبه الحركة
للحركة؛ فتتح ّول الكلمة إىل (ميزان) بالتقاء الحركتني
املتامثلتني ،غري أنه ر ّجح الطريقة الثانية عىل األوىل.
ويرى الدكتور حسام النعيمي أ ّن قاعدة
املزدوج الهابط (الواو) حذفت وأطيل النطق باملصوت
القصري قبلها تعويضاً( ،)40وعىل هذا الرأي الدكتور جواد
كاظم عناد؛ إذ يرى أن الواو (العنرص الثاين) أسقطت
من املزدوج ،وع ِّوض منها بزيادة زمن النطق للعنرص
األول فتخلَّقت الكرسة الطويلة ،وليس مثة قلب يف
بنية الكلمة( ،)41والتعويض عندهام حصل باإلطالة
وليس بالصائت القصري.

 -3التعويض باإلطالة (إطالة الصائت القصري):
تتع ّرض الواو والياء للسقوط من بنية
الكلمة؛ ويع َّوض عنهام بإطالة الصائت القصري
(الفتحة ،الضمة ،الكرسة) ،ومن مواضع ذلك:
أ -ما حصل يف أصل الفعل األجوف ،ومن أمثلة
ذلك( :قال) ،وأصله( :قَ َو َل) ،و(باع) ،وأصله( :بَ َي َع)؛
و(خاف) ،وأصله( :خو َِف)؛ فقد ذكر الدكتور عبد
الصبور الشاهني ما حصل يف البنى املقطعية لألفعال؛
إذ تض ّمنت بناها املقطعية حركات مزدوجة ،أي :ق ـــَ
 /ــ ُـ  +ــ َـ  /ل ــ َـ ،ب ــ َـ  /ـــِ  +ــ َـ  /ع ــ َـ ،خ ــ َـ  /ــ ُـ
 +ــــِ  /ف ــ َـ ،وهذا تتابع ترفضه اللغة؛ فتعمد إىل
إسقاط الضمة يف (قول) ،والكرسة يف (بيع) ،وتلتقي
الفتحتان ،وأ ّما (خوف) فتسقط منه الضمة والكرسة
معاً ،وتطول الفتحة يف املقطع األول؛ غري أنه ع َّد هذا
االفرتاض من األخطاء املرتاكبة التي ال ترقى إىل القبول؛
فام حصل هو سقوط لالزدواج يف بنى الكلامت ،ومن
ثم أطيل الصائت القصري يف املقطع األول عىل سبيل
التعويض( ،)42ومن املحدثني م ْن افرتض سقوط املزدوج
الصاعد يف (قول ،وبيع) بأكمله من الفعل ،وع ِّوض عنه
بإطالة الصائت القصري(.)43
ويرى الدكتور داود عبده أ ّن ما حصل يف
(قول ،وبيع) ميكن تفسريه مبا يأيت(:)44
أحدهام :أن الواو والياء حذفتا بني حركتني متامثلتني.
واآلخر :التقى الصائتان القصريان ونتج عنهام الصائت
الطويل.
ويرى الدكتور الطيب البكوش أن الواو
والياء تسقطان بني حركتني (فتحتني)( ،)45وهذا النسق
الصويت فيه تتابع للحركات ،وثقيل عىل املتكلم؛
فتحذف الواو والياء ،وتلتقي الفتحتان لتشكال الفتحة
الطويلة( ،)46وعىل هذا الرأي الدكتور سمري رشيف
إستيتيه(.)47
ويذكر الدكتور ديزيره سقال أ ّن البنى
املقطعية لهذه األفعال اشتملت عىل تتابعات
مرفوضة؛ فتعمد إىل إسقاط الضمة أو الكرسة ،وتلتقي
الفتحتان بعد ذلك لتشكّال حركة طويلة( ،)48وليس يف
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تص ّور الدكتور داود عبده والدكتور الطيب البكوش
والدكتور ديزيره سقال حصول لتعويض عن الواو
والياء بعد سقوطهام.
ويرفض الدكتور عبد القادر عبد الجليل
ما ذهب إليه القدماء من أن الواو والياء كانتا أصالً
للفعل األجوف ،وقد استشهد بالفعل (عاد) ،وذكر أن
جذر املايض منه هو ( ُع ْد)؛ إذ يقول " :أما لو عدنا إىل
مضارع الفعل (عاد) فهو (يعود) ،ولذا نبقى مع القول
أ ّن جذر املايض هو ( ُع ْد) ،وجذر املضارع (يعود)،
وليس هناك مثة تح ّول؛ وقد نشأ هذا الجذر من
إطالة الصائت القصري يف جذر املايض ،وليس من أصل
مزعوم ،إن هذه الواو نشأت من إطالة الصائت القصري
يف جذر املايض لتصبح صائتاً طويالً يف جذر املضارع...
وإن هذه األلف يف (عاد) أضيفت من خارجه"(،)49
وهو رأي ال يخلو من الغرابة.
ويرى الدكتور فوزي الشايب أ ّن التعويض
يحصل يف األجوف بعد سقوط الواو والياء بني حركتني
مختلفتني ،نحو ( َخو َِف ،وطَ ُو َل ،و َهي َِب) ،وأ ّما يف
رصح بالتعويض؛ إذ ذكر أن
نحو (قَ َو َل ،وبَ َي َع) فلم ي ّ
الحركتني املختلفتني بعد سقوط الواو والياء ال سبيل
إىل إدماجهام يف حركة واحدة ،ففي ( َخو َِف) مثالً،
وقعت الواو بني حركتني مختلفتني (َو ـــِ) ولهذا يسقط
شبه الحركة والحركة التالية له ،ويع َّوض عنها مبد حركة
املقطع األول ،يف حني أن الواو والياء يف نحو( :قول،
وبيع) تسقطان بسبب ضعفهام؛ فتلتقي حركتان
متامثلتان (َ  +ــ َـ) لتشكال حركة طويلة ،فصارت( :قال،
وباع)( ،)50وعىل هذا الرأي الدكتور جواد كاظم عناد؛
إذ تسقط الواو والياء بني الحركتني املتامثلتني وتلتقي
لتشكل فتحة طويلة ،ويسقط املزدوج برمته
ّ
الفتحتان
بني الحركتني املختلفتني ،ويطول زمن النطق بالفتحة
السابقة(.)51
وللدكتور أحمد الحمو رأي غريب يف
الحاصل يف الفعل األجوف؛ إذ أنكر أن يكون األصل يف
(قال)( :قول) ،و(باع)( :بيع)(.)52
وقد ذهب إىل أ ّن لألجوف جذرين ،أحدهام

للاميض هو (ق ُْل) ،واآلخر للمضارع هو (قول) ،وليس
من فرق بينهام إالّ يف طول املص ّوت الداخيل؛ فهو قصري
يف جذر املايض منهام ،وطويل يف جذر املضارع(.)53
ب -بناء الفعل األجوف للمجهول ،من ذلكِ ( :ق ْي َل،
و ِب ْي َع) ،وأصلهام (قُو َِل ،وبُ ِي َع) ،أي :ق ــ ُـ  /و ـــِ  /ل
ــ َـ ،ب ــ ُـ  /ي ـــِ  /ع ـــ َـ؛ إذ ذكر الدكتور عبد الصبور
شاهني أ ّن الكلمة الثالثية البنية تحولت إىل ثنائية
تج ّنباً للمقطع الحريك املكروه فيها ،وع ِّوض عن ذلك
بإطالة يف املقطع األول ،فصارت( :قيل) ،أي :ق ـــٍ /
ل ــ َـ ،و(بيع) ،أي :ب ـــٍ  /ع ــ َـ( ،)54وذكر أن هناك
روايات لهجية تغلّبت فيها الضمة عىل الكرسة ،أي:
(قول ،وبوع)(.)55
ويحتمل الدكتور الطيب البكوش أن
الواو والياء سقطتا من الفعل املبني للمفعول ،ونتج
عن ذلك إدغام الضمة بالكرسة يف (قُو َِل) ،و(بُ ِي َع)،
فأصبحت فاء الفعل متبوعة بكرسة طويلة ،غ َري أنه
يصف ذلك بالغرابة؛ لسببني :أحدهام :إن الصيغة
الناتجة ال متيز بني األجوف الواوي واألجوف اليايئ؛
إذ كان من املت ّوقع أن نجد كرسة طويلة لليايئ (بِي َع)،
وض ّمة طويلة للواوي (قُول) ،واآلخر :إن املبدأ يف
املنب ،والنربة
املنب يدغم يف غري َّ
اإلدغام هو أن الصوت َّ
يف (فُ ِع َل) تقع عىل الضمة ال عىل الكرسة؛ فكان من
املتوقع أن تدغم الكرسة يف الضمة فيكون الحاصل
(ق َُول) ال ( ِق َيل)(.)56
وحاول أن يستعرض بعضاً من آراء املتقدمني
ّ
ليستدل بعد ذلك عىل أ ّن العربية غلَّبت الكرسة عىل
()57
الضمة ،وتفضيل حركة العني عىل الفاء  ،ومل يرش إىل
تعويض حصل يف بنية الكلمة.
ويرى الدكتور حسام النعيمي أ ّن قاعدة
املزدوج الصاعد يف نحو (قُو َِل) سقطت والتقى
الصائتان ،وهذا ال يجوز يف العربية فحذفت الضمة
وم َّدت الكرسة ،أي :ق ـــٍ  /ل ـــَ ،وحذف بعضهم
الكرسة وم َّد الصوت بالضمة ،أي :ق ـــُـُ  /ل ـــَ(.)58
ويضع الدكتور جواد كاظم عناد احتاملني ملا
حصل يف بنية الفعل املبني للمفعول(: )59

ظاهرة ُالتعويض يف ضوء علم األصوات ...
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أحدهام :أن يكون املزدوج قد أسقط بر ّمته ،وع ِّوض
منه بإطالة زمن النطق بالضمة بعد القاف أو الياء،
واختار هذا َم ْن نطق بـ (قٌول ،وبُوع) ،أي :ق ـــُ  /و ـــِ
ق ـــُـُ  /ل ـــَ ،ب ـــُ /
ق ـــُ  /ل ـــَ
 /ل ـــَ
ب ــ ُـ ُـ  /ع ــ َـ.
ب ــ ُـ  /ع ــ َـ
ي ـــِ  /ع ــ َـ
واآلخر :أن يكون الساقط هو الجزء األول من املزدوج،
أي( :قُو َِل) :ق ـــُ  /و ـــِ  /ل ـــَ ،و(بُ ِي َع) :ب ـــُ  /ي
ـــِ  /ع ـــَ ،وقد ترتّب عىل هذا تكون مزدوج هابط،
ق ـــُ ي  /ل ـــَ،
هكذا :ق ـــُ  +ـــِ  /ل ـــَ
ب ــ ُـ ي  /ع ـــ َـ ،وقد
ب ــ ُـ  +ـــِ  /ع ــ َـ
تخلّص الفصحاء من املزدوج الهابط؛ فأسقطوا الجزء
األول منه ،وع َّوضوا منه ما بقي بإطالة زمن النطق به،
ق ــــٍ
ق ـــِ  /ل ـــَ
هكذا :ق ـــُ ي  /ل ـــَ
ب ــــِ  /ع ـــَ
 /ل ــــَ ( ِق ْي َل) ،ب ـــُ ي  /ع ـــَ
ب ــــٍ  /ع ـــ َـ ( ِب ْي َع).
ويذكر الدكتور فوزي الشايب أ ّن إخالص
الضم يف نحو( :قُول ،وبيع) ،مأخوذ من أصل الفعل
(قَ َو َل) ،و(بيَع) ،وبالبناء للمفعول يصبح (قُو َِل)؛
فيتع ّرض لإلعالل بحذف حركة عينه ،فيصبح( :قُ ْول)؛
ومن ثم يخالف بني عنرصي املزدوج الهابط بحذف
الواو ويع َّوض عنها مبد الحركة السابقة لها؛ فيصبح
الفعل( :قُ ْو َل) ،وكذا إخالص الكرس يف نحو( :بِيع)؛ إذ
إن الفعل مأخوذ من (بَيَ َع) ،وبالبناء للمفعول يصبح
(بُ ِي َع) فيتع ّرض لإلعالل بنقل حركة عينه إىل فائه،
وإسقاط حركة الفاء ،فيصبح الفعلِ ( :ب ْيع) ،ومن ثم
يخالف بني عنرصي املزدوج الهابط عن طريق حذف
الياء والتعويض عنها مب ّد الكرسة السابقة لها ،فيصبح
الفعلِ ( :بيْ َع)(.)60
ويذكر الدكتور عبد القادر عبد الجليل أ ّن
إخالص الكرس يف (قيل ،وبيع) يتطلّب صائتاً طويالً
بديالً لأللف يف (باع)؛ فكانت الياء املدية عبارة عن
صائت نتج من تضعيف صائت الكرس(.)61
ويذكر الدكتور صباح عطيوي أ ّن (قيل)
أصلها( :قُو َِل) ،سقطت فيها الواو ،ومن ثم التقى
صائتان؛ فحذفت الضمة وأطيلت الكرسة ،لتتح ّول إىل

صوت م ّد طويل(.)62
جـ -صياغة املضارع من الفعل الثاليث األجوف ،من
ذلك( :يقو ُم ،ويبي ُع) ،واألصل فيهام( :يَ ْق ُو ُم ،ويَبْ ِي ُع)؛
واسم الفاعل ،واسم املفعول ،واسم املكان من الرباعي
األجوف؛ إذ ذكر الدكتور عبد الصبور شاهني أ ّن الواو
تسقط يف الفعل األول لكراهة اجتامعها مع ض ّمة؛
فتختل زنة الكلمة؛ فيع َّوض
ّ
فتبقى الضمة لوحدها
عنها بإطالة الض ّمة ،أي( :يقو ُم) ،وكذا األمر يف (يبي ُع)؛
إذ تسقط الياء الجتامعها مع كرسة ،فتبقى الكرسة
فتختل زنة الكلمة ،ويع َّوض عنها بإطالة
ّ
وحدها؛
الكرسة بعدها ،وما حصل ليس نقالً للحركة بل إسقاط
للواو أو الياء( ،)63واألمر نفسه يف اسم الفاعل واسم
املفعول واسم املكان؛ فـ ( ُم ِقيْم) أصلهُ ( :مقوِم)،
واسم املكان ( َمقام) أصلهَ ( :مق َوم) ،واسم املفعول
(مقام) ،وأصلهُ ( :مق َوم) ،و( ُمبني) ،وأصلهُ ( :م ْب ِي) ،إذ
تجتمع الواو والحركة القصرية ،والياء والحركة القصرية،
فتسقط الواو أو الياء ويع َّوض عنها بإطالة الحركة
بعدها( ،)64وعىل هذا الرأي الدكتور ديزيره سقال(،)65
والدكتور عبد القادر مرعي الخليل( ،)66والدكتور جواد
كاظم عناد(.)67
 -4التعويض بالصامت:
قد يحذف صوت من بنية الكلمة ويع َّوض
منه بصامت ،ويتّخذ هذا التعويض صورتني:
أ -التعويض بصوت الهمزة ،ومن مواضعه:
ــ اسم الفاعل من الفعل األجوف؛ إذ يتع ّرض لتغريات
صوتية ،ومن ذلك( :قال ،وباع)؛ إذ يقال فيهام( :قائل،
وبائع) ،واألصل( :قاول ،وبايع)؛ ووقوع الواو أو الياء
بعد ألف (مفاعل) وكانتا مدة زائدة يف املفرد ،من
ذلك( :عجاوز ،وصحايف) ،ووقوع الواو أو الياء ثاين
حريف لينني بينهام ألف (مفاعل) ،وكان اللينان ياءين،
من ذلك( :نيايف) ،أو مختلفني ،من ذلك( :سياود)؛
فقد ذكر الدكتور عبد الصبور شاهني أن الواو والياء
وتحل محلّهام الهمزة للتعويض املوقعي؛
ّ
تسقطان،
فالبنية املقطعية السم الفاعل مثالً ،هي :ق ـــً  /ـــُ +
ـــِ ل ،ب ــ ًـ  /ـــِ  +ـــِ ع؛ ويظهر فيها توايل الحركات
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الكثرية ،وهذا ال تستسيغه العربية؛ فتعمد إىل إسقاط
االنزالق ،أي بحذف الواو والياء ،وإحالل الهمزة
محلهام ،وهي صوت حنجري نربي جيء به ليوضع
بني الحركات املتتابعة ،فصارت الكلمتان( :قائل) ،أي:
ق ــ ًـ  /ء ـــِ ل ،و(بائع) ،أي :ب ــ َـ  /ء ـــِ ع(،)68
ونفى أية قرابة صوتية بني الهمزة والواو والياء؛ فام
حصل حذف صوت ليقع آخر محلّه ،ومل يكن الحاصل
عىل سبيل اإلبدال بل عىل سبيل التعويض املوقعي(،)69
وم َّمن يراه تعويضاً الدكتور غالب املطلبي؛ إذ ذكر أن
العربية تجنح إىل إيجاد صوت يع ِّوض من العني(.)70
ويزعم الدكتور ديزيره سقال أن الهمز جيء
به لتصحيح املقطع الذي وردت فيه الواو أو الياء؛
ففي (قاول) ،تشكّل يف بداية املقطع الجديد حركة
انزالقية ،أي :ق ـــً  /ـــُ  +ـــِ ل ،فحصل ضعف يف
البناء املقطعي؛ فيص ّحح بالهمزة(.)71
ويذكر الدكتور عبد القادر عبد الجليل أن
وظيفة الهمز تباينية ،وأ ّن الذي يحقّق وجودها أو
يسلبها قيمتها هو النرب ،ومل يرش إىل أن تعويضاً حصل
يف بنية الكلمة(.)72
ويرى الدكتور الطيب البكوش أن الواو
والياء قلبتا يف (قاول ،وبايع) همزة؛ ألنهام وقعتا بني
فتحة طويلة وكرسة أو ضمة ،وهذا القلب حافظ
عىل الصيغة الجديدة وأدخلها تجانساً ،وسهولة يف
النطق( ،)73وم َّمن يراه قلباً للواو والياء همزة الدكتور
محمد جواد النوري(.)74
ويرى الدكتور فوزي الشايب أن شبه الحركة
قد سقط ،والتقت حركتان ،وهذا ال تجيزه العربية
فلجأت إىل تحقيق الكرسة ،وبتحقيقها تخلَّقت
الهمزة(.)75
ولألستاذين أحمد الحمو وداود عبد رأيان
غريبان؛ إذ نفى األول منهام أن يكون األصل فيهام:
(قاول ،وبايع) ،وما وجد مكان عني الكلمة هو الكرسة
فقط ال يشء سواها ،أي :قا ـــِ ل ،با ــِ ع ،وهذا ال
يعني أن الهمزة ليست موجودة غري أن وجودها
ليس متحقّقاً بانقالب الواو أو الياء ،وهذه الهمزة يف

حقيقتها هي املصوت القصري غري املسبوق بصامت(.)76
وأ ّما الثاين فيزعم أن األصل يف (قائل ،وبائع):
(قَأوِل ،بَأيِع) ،وقد تعرضّ تا إىل قلب مكاين ،أي :قأول:
ق ـــَ ء  /و ـــِ ل ق ـــَ و  /ء ـــِ ل ،بأيع :ب ـــَ
ء  /ي ـــِ ع ب ــ َـ ي  /ء ـــِ ع ،ثم سقطت شبه
الحركة الواو أو الياء؛ فيحصل خلل يف البنية املقطعية؛
فتحصل إطالة للحركة القصرية الفتحة ،فتصري( :قائل،
وبائع)(.)77
ب -التعويض بغري الهمزة ،من ذلك التعويض بالتاء يف
آخر املصدر بعد حذف الواو ،كام يف صيغتي (افعال،
واستفعال)؛ ومثال ذلك( :إقامة) ،وأصلها( :إقوام) ،أي:
ء ـــِ ق  /و ــــً م ،و(استقامة) وأصلها( :استقوام)،
أي :ء ـــِ س  /ت ـــِ ق  /و ـــً م ،ومن املحدثني
َم ْن ع َّد ذلك حذفاً ،والتعويض عن املحذوف بتاء آخر
املصدر( ،)78ومن ذلك أيضاً مصدر املثال الثاليث ،ومثاله:
( ِعدة) ،واألصل( :وِعد)؛ إذ حذفت الواو وع ِّوض منها
بالتاء يف غري موضعها(.)79
ومن املحدثني َم ْن مل يرش إىل أن تعويضاً
حصل ،ومنهم الدكتور عبد الصبور شاهني؛ إذ ذكر أن
التاء أضيفت بوصفها الحقة لهذا النوع من املصادر،
وقد حقّق وجودها نوعا من التعادل اإليقاعي بني
األصل والبديل ،ومل يرش إىل أنها ع ّوض عن الواو
املحذوفة( ،)80والدكتور ديزيره سقال؛ إذ ذكر أن التاء
زيدت لتمييز الفعل عن االسم (املصدر) ،ومل يرش إىل
التعويض(.)81
 -5التعويض بنصف الصائت:
يُ ُ
حذف أحد املثلني إذا اجتمعا للتخلّص من
الثقل ،ويع َّوض منه بنصف صائت (الواو أو الياء)،
من ذلك ما يحصل يف األسامء ،ومن أمثلته( :دينار)،
واألصل فيهاِ ( :دنَّار) ،و(قرياط) واألصل فيها (ق َّراط)،
فالواو والياء عوضان عن الصوت الصامت املحذوف،
(تظنيت) ،واألصل:
وما يحصل يف األفعال ،ومن أمثلته:
ُ
()82
(تظننت)؛ إذ حذفت النون وع ِّوض منها بالياء ،
وهناك َم ْن يرى أن مثة تعويضاً حصل؛ إذ حذف أحد
املثلني وع ِّوض منه بإطالة الحركة القصرية السابقة له،

ظاهرة ُالتعويض يف ضوء علم األصوات ...
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فصار كرسة طويلة طلباً للخفة(.)83
ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أ ّن ما حصل
هو أن أحد الصوتني قُلِ َب إىل صوت آخر وحدثت
املخالفة بني املتامثلني ،وليس مثة إشارة عنده إىل
التعويض( ،)84وعىل هذا الرأي الدكتور عبد القادر عبد
الجليل( ،)85والدكتور محمد جواد النوري(.)86
 -6التعويض باالنزالق:
يُع َّوض من الهمزة املحذوفة بني حركتني
مختلفتني باالنزالق الناشئ بني حركتني مختلفتني ،من
ذلك( :قُ ِرئَ)؛ فقد ذكر الدكتور عبد الصبور شاهني
أ ّن الهمزة قد سقطت وع ِّوض عن موقعها باالنزالق
الناشئ عن اتصال الحركتني قبلها وبعدها ،أي بني
الكرسة والفتحة؛ فتول ّدت الياء نتيجة ذلك ،واالنزالق
يعد بديالً عن األصل ،فتكون الكلمة( :قُر َِي)(.)87
وكان عىل الدكتور عبد الصبور شاهني
أن يذكر أن التعويض يف هذا املوضع كان بالصوت
االنزالقي أو ما يعرف بنصف الصائت ،وليس التعويض
عنه باالنزالق؛ فاالنزالق ظاهرة تشكلّت بعد حذف
الهمزة ،وصوت الياء شغل موقع الهمزة يف بنية
الكلمة.
ويرى الدكتور فوزي الشايب أن الهمزة
تسقط بني حركتني مختلفتني ويحصل االنزالق بتشكل
الواو أو الياء من دون أن يُشري إىل التعويض(.)88
 -7التعويض بالصائت الطويل:
ستعاض بالصائت الطويل عن محذوف
ُ
قد يُ
يف بنية الكلمة ،من ذلك جمع التكسري للشبيه
بالصحيح ،ومثاله( :أد ٍل) ،واألصل فيها( :أ ْدلُو) ،أي :ء
ـــَ د  /ل ـــُ و ،وقد سقط منها املزدوج الهابط وع ِّوض
منه بكرسة طويلة(.)89
وهناك َم ْن يرى أن ما حصل يف (أدلُو) هو
(أدل) ،ومن ثم قلبت الضمة
قلب الواو ياء ،فصارتٌ ُ :
(أدل) ،وحذف بعد ذلك املزدوج
كرسة؛ فصارتٌ ِ :
()90
الصاعد (ي ـــُ) ،وض َّمت النون للمقطع الثاين ،
وهناك َم ْن يرى أن القلب وقع أوالً لضمه الباء فصارت
كرسة ،وقلبت الواو يا ًء فصارت (أ ْد ِ ٌل) ث ُ َّم ُح ِذفَت الياء

ألنَّـها نكرة(.)91
ثانياً :دواعي التعويض
ليس لظاهرة يف اللغة العربية أن تحصل
اعتباطاً؛ فلكل ظاهرة ما يدعو إىل تحقّقها ،ومن ذلك
ظاهرة التعويض؛ إذ إنها تحصل ألسباب ،منها:
 -1اختالل بنية الكلمة و ِزنَ ِتها:
يرتتّب عىل حذف صوت من بنية الكلمة
اختالل إيقاعها وزنتها؛ فيع َّوض منه بصوت آخر،
من ذلك ما م َّر بنا يف (يقو ُم ،ويبي ُع)؛ واألصل فيهام:
(ي ْق ُو ُم ،وي ْب ِي ُع) ،وقد اشتملت الكلمة عىل تتابعات
صوتية مكروهة (و ـــ ُـ)( ،ي ـــِ) ،فتحذف الواو أو
الياء ،وتختل ّ زنة الكلمة؛ فيع َّوض عنها بإطالة الحركة
املتبقية.
 -2التخفيف من الثقل:
هنالك سياقات صوتية يرتت ّب عىل نطقها
ثقل وكلفة عىل اللسان؛ فيحذف الصوت الثقيل
ويع َّوض منه بآخر أخف منه ،من ذلك( :ميزان)؛ إذ
اشتملت بنيتها املقطعية عىل تتابعات صوتية مكروهة
وثقيلة (ِو)؛ فتحذف الواو ،ويع َّوض عنها بكرسة قصرية
تصبح باإلضافة إىل سابقتها كرسة طويلة؛ وقد حقّق
ذلك للناطق خفة يف النطق.
ثالثاً :إشكاالت ومقرتحات
بدا واضحاً أن ظاهرة التعويض الصويت عند
املحدثني تقع بعد حذف الصوت من بنية الكلمة،
يحل محلَّه ،أو يع َّوض منه بإطالة
ويؤىت بصوت آخر ّ
صائت ،والغريب أن هناك حالتني حصل فيهام حذف
ش املحدثون إىل أ ّن تعويضاً قد حصل يف بنية
ومل يُ ِ ْ
الكلمة ،واملوضعان هام:
األول :مضارع الفعل الناقص الواوي واليايئ يف حالة
الرفع ،من ذلك (غزا ــ يغزو) ،أي( :ي ــ َـ غ  /ز
ــ ُـ  /و ــ ُـ)( ،ي ــ َـ ر  /م ـــِ  /ي ــ ُـ)؛ إذ يظهر يف
البنى املقطعية تتابعات صوتية مكروهة (و ـــُ ،ي
ــــُ)؛ فتعمد العربية إىل التخلّص منها ،وقد تباينت
تفسريات املحدثني ملا حصل؛ إذ ذكر الدكتور داود
عبده أن الفعل (يغزو) حذفت الواو منه ،والتقى
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ليشكل ضمة طويلة(.)92
ّ
الصائتان القصريان
ويرى الدكتور الطيب البكوش أن (ير ِم ُي)
سقطت منه الياء لوقوعها بني كرسة قصرية وضمة
قصرية ،ومن ثم أدغمت الضمة يف الكرسة(.)93
ويزعم الدكتور زيد القرالة أ ّن الواوي وقعت
فيه الواو بني حركتني متامثلتني فسقطت واتحدت
الضمتان لتشكالّ ضمة طويلة ،ويف اليايئ وقعت الياء
بني كرسة وضمة؛ فتقلب الضمة كرسة لثقلها بعد
الكرسة ،وهنا تقع الياء بني حركتني متامثلتني فتسقط،
لتشكل كرسة طويلة(.)94
ّ
ومن ثم تتحد الكرستان
وقد ذكر الدكتور حسام النعيمي ثالثة
تفسريات ملا حصل يف (يغزو) أحدها أن الواو حذفت
لوقوعها بني مصوتني قصريين ،فالتقى الصائتان
ليشكل الصائت الطويل(.)95
ّ
القصريان
وهناك َم ْن يرى أن الفعل (يغزو) سقط
منه الجزء األول من املزدوج وع ِّوض منه بإطالة زمن
النطق بالجزء املتبقي لتكوين الضمة الطويلة ،وأ ّما
(يرمي) فقد سقط منه الجزء الثاين من املزدوج ،ومن
ثم اتحد ما بقي من املزدوج مع الكرسة التي قبله
لتكوين الكرسة الطويلة(.)96
ولنا أن نتساءل :إذا كان الصوت قد تشكِّل
بعملية اتحاد املصوتني بعد حذف الواو أو الياء من
بنية الكلمة؛ فلِ َم ال يكون هذا داخالً ضمن ظاهرة
التعويض والسيام أنها قامئة عىل حذف صوت وإقامة
آخر مقامه ؟.
صحيح أ ّن الواو يف البنية العميقة للفعل
(يغ ُز ُو) هي نصف صائت ،وهي قاعدة للمقطع
الثالث ،ويف البنية السطحية له (يغ ُزو) هي صائت
طويل ،وقمة للمقطع الثاين.
ومن هنا يرى الباحث أ ّن ما حصل يندرج
ضمن ظاهرة التعويض ،وميكن االصطالح عليه بـ
(التعويض باتحاد الصائتني القصريين)؛ فالصوت
املتشكِّل عالج اختالل زنة الكلمة وإيقاعها بعد سقوط
الواو أو الياء.
الثاين :ما يحصل بعد حذف الهمزة أو نصف الصائت

والتقاء مص ّوتني قصريين يتشكّل عىل إثر التقائهام
نصف صائت ،وهو ما يعرف باالنزالق؛ من ذلك ما
حصل يف (أمية) ،وأصلها( :أمئة)؛ إذ ذكروا أن الهمزة
حذفت والتقت الفتحة بالكرسة فتولَّدت الياء(.)97
والغريب أ ّن الدكتور عبد الصبور شاهني
ع َّد ما حصل يف (قرئَ) من باب التعويض باالنزالق؛
إذ حذفت الهمزة واتصلت الكرسة بالفتحة؛ فتشكلّت
الياء ،وال ندري لِ َم ع َّد ما حصل يف (قُرِي) تعويضاً ،ومل
يع َّده يف نحو (أمية) ،أمل تتولَّد الياء يف (أَ ِئة) بعد حذف
الهمزة الثانية واتصال الفتحة بالكرسة.
وقد يحصل ذلك يف غري الهمزة ،من ذلك:
ض) ،وأصله( :رضو) ،أي :ر ـــَ  /ض ــــِ  +ــــُ +
( َر ِ َ
ــــَ؛ فقد ذكروا أن الضمة أسقطت بسبب تتابع
الصوائت (ثالث حركات) ،والتقت الكرسة بالفتحة
()98
َهي) ،أي :ن ــ َـ /
فتولّدت الياء  ،و(نَ ُه َو) ،وأصله( :ن َ
هـ ــ ُـ  +ــــِ  +ـــ َـ؛ فقد أسقطت الكرسة بسبب تتابع
الصوائت (ثالث حركات) ،واتصلت الضمة بالفتحة؛
فتول ّدت الواو(.)99
وفيام ذهبوا إليه نظر؛ إذ إن الكتابة
الصوتية ال يظهر فيها تتابع مكروه لثالثة صوائت
قصرية؛ فـ (رضو) تكتب صوتياً :ر ــ َـ  /ض ـــِ  /و ــ َـ،
و(نهي) تكتب صوتياً :ن ـــَ  /هـ ـــُ  /ي ــــَ ،ويظهر
َ
يف األول وقوع الواو بني صائتني قصريين (الكرسة
والفتحة) ،ويف الثاين وقوع الياء بني صائتني قصريين
(الضمة والفتحة) ،ويف ذلك ثقل عىل الناطق فتحذف
الواو من الفعل األول ،والياء من الفعل الثاين.
ولو سلَّمنا بتشكّلِ الواو يف (ريض) نتيجة
االنزالق بني الكرسة والفتحة ،والواو يف (نهو) نتيجة
االنزالق بني الضمة والفتحة؛ فلنا أن نتساءل :لِ َم
محل
حل ّ
ال يكون الصوت الناشئ عن االنزالق قد َّ
الصوت املحذوف وهو عوض عنه ،أليس املحذوف
(الواو أو الياء) كان نصف صائت ،وهذا الصوت
املتولّد بفعل االنزالق نصف صائت مثله ،وال يختلف
عنه يف يشء سواء يف طبيعة نطقه أو وقوعه يف سياق
السلسلة الصوتية؛ فكالهام قاعدة للمقطع األخري.

ظاهرة ُالتعويض يف ضوء علم األصوات ...
ومن هنا يرى الباحث إطالق تسمية
التعويض بنصف الصائت عىل ما حصل ،وقد م َّر بنا
من قبل أن التعويض بنصف الصائت يقع بإحالل
محل آخر من ذلك( :دينار) وأصلها ( :دنَّار)،
صوت ّ
غ َري أن الفرق بني (دينار) ،واألمثلة املتقدمة أن (دينار)
حذف منها الصامت وأقيم نصف الصائت مقامه ،وأ ّما
(قُ ِرئَ ،ورضو ،ونهي) فقد حذف منهام الهمزة ،والواو،
والياء ،وتشكَّل صوت آخر بعد الحذف بفعل االنزالق
بني الصوائت القصرية.
الخامتة:
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بعد استقراء مقوالت الدرس الصويت
الحديث ،استطاع البحث أن يخرج مبجموعة من
النتائج ،هي:
 -1مل تح َظ ظاهرة التعويض بعناية الدارسني يف حقل
علم األصوات الحديث من حيث التعريف واملصاديق،
واستطاع الدارسون يف علمي النحو والرصف من
الوقوف عىل املصطلح وبيان الفوارق بينه وبني
املصطلحات التي تداخلت معه؛ غ َري أن تعريفاتهم
مل تقرتب كثريا ً من علم األصوات الحديث ،وإن كان
محل آخر بعد حذفه.
يشرتك معها يف إحالل الصوت ّ
 -2ليس دقيقاً إطالق مصطلح (التعويض بالتضعيف)
عىل ما حصل بعد حذف الواو أوالياء يف (اوتصل،
وايترس)؛ ذلك أن التاء صوت صامت جيء به بعد

حذف الواو أو الياء ،ومن ث ّم أدغمت التاء يف التاء؛
فالتضعيف ترت ّب بعد اجتالب التاء وإدغامها مبا
بعدها ،والصحيح أن التعويض كان بالصوت الصامت
(التاء).
 -3مل يقع أي تعويض يف صيغة اسم املفعول من الفعل
الثاليث الناقص ،وما حصل هو انشطار للضمة الطويلة
بسبب التتابعات الصوتية املكروهة؛ إذ تح ّولت
الضمة الطويلة يف (مدعوو) إىل مزدوج هابط (ُ و)؛
وأدغمت الواو (قاعدة املقطع الثاين) بالواو الثانية
(قاعدة املقطع الثالث) ،وانشطرت الضمة الطويلة يف
(مرموي) إىل مزدوج هابط (ُ و)؛ فقلبت الواو ياء؛ ألنها
أيرس نطقاً بحسب التوجيه الصويت الحديث ،وقلبت
الضمة كرسة ملناسبة الياء ،وأدغمت الياء يف الياء.
 -4كان الفرتاض البنية العميقة يف الكلامت التي طالها
التعويض أثر كبري يف تع ّدد وجهات النظر عند املحدثني
بني منكر للظاهرة ،وبني مسلِّم بوقوعها ،وحجم
الخالف بينهم كبري.
 -5ارتبطت ظاهرة التعويض يف مواضع كثرية بتتابعات
صوتية مكروهة وثقيلة؛ فتعمد العربية إىل حذف
ما يثقل النطق ،والتعويض عنه ،فضالً عن ارتباط
التعويض مبا يؤدي إىل اختالل بنية الكلمة وزنتها بعد
حذف حرف منها؛ فإن ذلك مدعاة إىل تعويضه بصوت
آخر للحفاظ إىل زنة الكلمة وإيقاعها.
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