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  مدخـل:

االشتقاق عامة هو  " أخذ كلمة من كلمة أو أكثر ، مع تناسب بني 
 )١(املأخوذ منه يف اللفظ و املعىن مجيعاً " املأخوذ و

 و ميكن أن يدرج حتت هذا احلد نوعان كبريان من االشتقاق مها :

االشتقاق الصريف : و هومااحتدت فيه الكلمتان حروفاً و ترتيباً ، و هو - ١
يقوم على املشتقات السبعة املعروفة كاسم الفاعل و اسم املفعول ، و حنومها 
.....وميدانه الدرس الصريف . و قد ُمسِّي أيضًا االشتقاق األصغر .حنو سلم، 

  سامل ، سليم ، سلمان ،سالمة...

وي : وهو ما مل تتحد فيه الكلمتان متاماً من حيث احلروف االشتقاق اللغ
 و ترتيبها . وميدانه الدرس اللغوي .وهو يقسم بدوره أقساماً هـي :

االشتقاق اإلبدايل : و هو ما احتدت فيه الكلمتان يف أكثر احلروف حنو : 
(أزَّ و هزَّ و رفع و ربع ) . و يقوم على ظاهرة اإلبدال و يسميه بعضهم 

 .)٢(شتقاق األكرب اال

 االشتقاق التقلييب : و هو ما احتدت فيه الكلمتان حروفاً ال ترتيباً حنو  

هـ ) االشتقاق األكرب، ومساه  ٣٩٣( جبذ وجذب )، مساه ابن جين ( 



  ٢

  )٣(بعض احملدثني االشتقاق الكبري ،وهو يقوم على ظاهرة القلب املكاين . 

ه الكلمتان يف بعض حروفهما االشتقاق النحيت : وهو ما احتدت في  - ج
دون بعض  ، بأن تؤخذ  كلمتان وتسبك منهما كلمة واحدة تكون آخذه  منهما 

 )٤(حنو  ( سبحل وحولق ) ، ويسميه بعض احملدثني االشتقاق الُكبَّار .   ظحب
 وهو يقوم على ظاهرة النحت .

ة االشتقاق اإلحلاقي : ويعين اشتقاق كلمة  بزيادة غري مطردة على كلم
.  وهو يقوم على ظاهرة اإلحلاق . وإن كان  )٥(أخرى تغريَّ من معناها ومبناها 

هـ ) قد عدَّ هذا القسم من االشتقاق النحيت وفقاً ملذهبه القائل  ٣٩٥ابن فارس (
  بأن معظم اجلذور الرباعية  موضوعة بطريق النحت ، ومثل له بنحو

 .  )٧(دونه قسماً قائماً برأسه ،فإن معظم احملدثني يع) ٦(( َصْلد وَصْلَدم ) 

ولعلَّ الرتكيب املزجي الخيرج عن مفههوم االشتقاق اللغوي ، ونرجح أنه 
  قسم منه وقد أعرضنا عن تسمية القدماء  ألنواع االشتقاق ألمرين :

ا . ا ومضمونا   أحدمها : آلن تلك التسميات التشف عن مدلوال

ا وتسميتها : فما وثانيهما :ألن اللغويني اختلفوا فيما بي نهم يف مدلوال
هـ) االشتقاق األصغر والصغري .مساه بعض احملدثني   ٣٩٣مساه ابن جين (
. وما مساه ابن جين االشتقاق األكرب مساه غريه االشتقاق )٨(االشتقاق العام 

، مع أن ابن جين استخدم مصطلحي الكبري و األكرب ، دون أن يفرق  )٩(الكبري 
  . )١(.ية ( االشتقاق الُكبَّار ) فهي من وضع احملدثني بينهما .أما تسم

از ركين التوليد اللغوي ،الذي " يعين ابتكار   ويعد االشتقاق بنوعيه مع ا
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كلمة جديدة غري موجودة ال يف اللغة القدمية وال يف اللغة احلديثة مبعناها أو 
ا من الكلم )١١(مدلوهلا " و  تاجلديد مصطلحا وهو يرمي إىل رفد العربية مبتطلبا

ألفاظ حضارة .و قد أقر جممع القاهرة التوليد اشتقاقاً و جمازًا أداة تنمية لغوية 
واصطالح عندما  قال : " املولَّد هو اللفظ الذي استعمله املولَّدون على غري 
استعمال العرب . وهو قسمان :قسم جروا فيه على أقيسة كالم العرب من جماز 

كاصطالحات العلوم والصناعات وغري ذلك ، وحكمه أنه واشتقاق وحنومها ،  
  )١٢(عريبُُّ◌ سائغ ...." 

وقد قمنا بإحصاء اجلذور اليت جرى عليها االشتقاق اللغوي يف نصف 
اية حرف السني من طبعة دار املعارف  املادة اللغوية ملعجم لسان العرب ( حىت 

  ) .فكانت النتيجة كاآليت :

) حالة اشتقاق تقلييب ، و ١١٥إبدايل ، و () حالة اشتقاق ٧٥٠حنو  (
) حالة اشتقاق حنيت . و بذلك تكون ٢٠) حالة اشتقاق إحلاقي ، و (٨٥(

)  ألفي حالة،علماً ٢٠٠٠حاالت االشتقاق اللغوي يف كامل لسان العرب حنو (
بأننا مل نعد األفعال الرباعية يف حاالت االشتقاق النحيت على مذهب ابن فارس،  

حاالت االشتقاق اإلحلاقي كما يرجح أخرون ، بل عددنا امللحق ما و ال يف 
  و احللق و احللقوم  . )١٣( )ظهر احلاقه للنظرة األوىل حنو (أزرق و زرقم و 

  فإذا استذكرنا أن اجلذور الثالثية و الرباعية املستعملة يف العربية هي

العربية قد ، فإن إحصاءنا يعين أن ثلث اجلذور اللغوية يف ) ١٤() ٦٤٠٣(
عمل فيها االشتقاق اللغوي . و إذا جارينا ابن فارس يف عد اجلذور الرباعية 

) جذراً  ٣٣٦٨منحوتة فإن عدد حاالت االشتقاق اللغوي سيصل إىل حنو (



  ٤

، أي إن نصف اجلذور العربية عملت فيها ظاهرة االشتقاق اللغوي بأقسامه  )١٥(
و يعرتف به أداة توليد لفظي و تنمية  ، و هذا كاف ألن يقعَّد االشتقاق اللغوي

لغوية ، ال أن نقف عندما ذهب إليه كثري من القدماء من أن اإلبدال و حنوه من 
أوجه االشتقاق  اللغوي مساعّي " وليس معتمدًا يف اللغة واليصح أن يستنبط به 

  . )١٦(اشتقاق يف لغة العرب " 

ها املصطلحيون العرب ومما جيدر ذكره أن من اإلشكاليات اليت يعاين من
إشكالية الداللة على الفروق التنويعية  والرتاتيبية أو التدرجيَّة يف أنواع املسمَّى 
الواحد ، ويستعني املصطلحيون عادة للداللة  على الفروق التنويعية يف املصطلح 

   (Vis)العام بوصف ذلك املصطلح أو إضافته ، وعلى سبيل املثال فإن مصطلح 
رتمجون مصطلح (مسمار أو بزال ) ، على اختالف أنواع املسامري وضع له امل

والبزاالت يف الصناعة احلديثة ، فثمة  بزال حلزوين ، وبزال اسطواين ، وبزال 
خمروطي ، وبزال لألخشاب وآخر للصاج .. حىت إن احلرفيني  وضعوا هلا 

لوا : ( برغي مصطلحات عامية على طريقتهم العفوية ليعربوا عن تلك األنواع  فقا
  خشايب ، برغي سن صاج ، برغي كونيك ، برغي بعزقة .. ) .

إننا نرى أن االشتقاق اللغوي ميكن أن يفيدنا يف االستغناء عن 
املصطلحات املركبة وصفيًا أو إضافيًا مبصطلح من كلمة واحدة ومن املعروف يف 

  علم االصطالح أن املصطلح املفرد يفضل املصطلح املركب .

كن اإلفادة منه يف وضع مصطلح جديد بداءة ، انطالقًا من كما مي
مصطلح قدمي جتمع بني مفهوميهما عالقة ما كعالقة التضاد مثًال ، فقد وضع 
العرب كلمة ( احلذق ) للداللة  على املهارة يف الشَّيء ، و (احلذلقة ) املشتقة 
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  إحلاقاً ، للداللة على ادِّعاء املهارة.

قاق اإلبدايل منوذجًا نظريًا ملا ميكن أن يقدمه وإذا كنت أعرض االشت
االشتقاق اللغوي عامة، فإنه قد حتصل يل جمموعة كبرية من حاالت االشتقاق 
اللغوي ميكن أن تقدم منوذجًا تطبيقيًا حلل بعض اإلشكاليات املصطلحية ، 
السيما إشكالية ( االشرتاك ) يف املصطلح العلمي العريب ، الذي هو نقيض 

  ية ( التعددية ) فيه . ولعل قابل األحباث توضح ذلك.إشكال

  فاعلية االشتقاق اإلبدايل يف وضع املصطلح 

اإلبدال هو َجْعُل حرف بدل حرف آخر يف الكلمة الواحدة ويف موضعه 
  . )١٨. وهو ضربان صريفٌّ ولغوّي ( )١٧(منها  

لنطق كما فالصريفُّ إبدال حرف بآخر لضرورٍة صوتية طلباً للخفة وسهولة ا
ر) ؛  يف قولنا  ( ازدهر ) إْذ أُبدلت الدال من تاء ( افتعل ) وأصل الفعل (از

. وهذا  )١٩(أوقولنا (كساء ) إْذ أُبدلت اهلمزة  من الواو ، وأصلها (كساو ) 
النوع من اإلبدال ال أَثرَله يف تنمية اللغة وتوليد ألفاظها . إمنا هو سلوك صويت 

وٍف بعينها عند التقائها حبروف أخرى، يصُعب نطُقها حبت  وهو مطَّرد يف حر 
 متتالية دون تغيري يقع على أحدها .

أما اللغويُّ فهو جعل حرف بدل آخر من الكلمة لغري ضرورة صرفية ، 
أي أمطَرْت ، وقوهلم :  )٢٠(وهو غُري مطَّرد ، كقوهلم: َهتَـَنت السماُء  وَهتـََلت 

من اإلبدال ذو أثٍر كبري يف تنمية اللغة وتوليدِ   .وهذا النوع)٢١(الَغْيم والَغْني 
ا ، وهو مقصوُدنا عند إطالق الكلمة .   مفردا



  ٦

جاء يف املزهر قوُل ابن فارس : " ومن ُسَنن العرب إبداُل احلروف واقامةُ 
بعضها مقاَم بعٍض : َمَدَحه وَمَدَهه ، وفرس  رِِفّل ورِِفّن أي سابغ الذيل ، وهو  

  )٢٢(وممن أَلف يف هذا النوع ابُن السكيب وأبو الطيب اللغوي كثٌري مشهور ...
والواقع أن كتابـَْيهما املوسوَم كلٌّ منهما باإلبدال مها ُمْعَتَمُد كلِّ من يـََتَصدَّى 
لدراسِة هذه الظاهرة ، ومنهما استقى  السيوطي جلَّ ماَمجَعه حول هذه الظاهرة 

  يف مزهره ، ومها مطبوعان وحمّققان .

ما َمجَعا األلفاظ اليت وقع فيها إبداٌل دون  لكنَّ  أول مايَلفت النظر فيهما أ
تفريق بني ماهو صرّيف أو لغوي . لذلك بلغ عدد حاالت االبدال عند ايب الطيب 

) حالة  يف حني بلغت حبسب إحصائنا حنو    ٢٦١٦هـ) حنو ( ٣٥١اللغوي (
  ) حالة ألننا مل نرصد إال اإلبدال اللغوي.١٥٠٠(

و لعل أول من خطر بباله أن يَُسمَّي هذه الظاهرة اللغوية إبداًال هو 
هـ)  ، ٢٤٤هـ) ،  و شاركه يف هذه التسمية ابن السكيت (٢١٦األصمعي (

هـ) فألف كتاباً  ٣٤٠عندما مسى كتابـه (القلب و اإلبدال) . مث جاء الزجاجي (
فتح بن حين كتابه يف اإلبدال مساه (اإلبدال و املعاقبة والنظائر) ... و مسَّى أبو ال

و ال ندري إن كان هذا الكتاب األخري هو ما وعد به ابن  )٢٣((تعاقب العربية) 
جين يف اخلصائص من عزمه على شرح كتاب ابن السكيت يف القلب  و اإلبدال 

.  

  هـ)  و شيخـه٦٢٦وممن عدَّ اإلبدالَ اشتقاقاً من القدمـاء السكَّاكيُّ  (

من احملدثني : طاهر اجلزائري و ضاحي عبد الباقي و عبد .و  )٢٤(احلامتي 
  اهللا أمني و صبحي الصاحل.
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اللَّهجات أو  كان الغالب على تعليل هذه الظاهرة لدى القدماء ردَّها إىل
لغات القبائل حبسب تعبريهم ." يقول أبو الطيب اللغوي يف كتابه : ليس املراُد 

رف من حرف ، و إمنا هي لغاتُ ُ◌خمتلفة باإلبدال أن العرب تـَتَـَعمَّد تعويض ح
ملعاٍن متفقة تتقارب اللفظتان يف لغتني ملعىن واحد حىت ال ختتلفا إال يف حرف 

، و  )٢٦("فعلى رأيهم يكون (ُصْلب و َصْلت) مبعىن واحد لقبيلتني ) ٢٥(واحد 
بن جين : . ومن األدلة على تعليلهم اللهجي قوُل ا )٢٧(مثله أَرَْقُت املاء و َهَرْقته 

" وقد أُبدلت العُني من احلاء يف بعض املواضع ، قرأ بعضهم:( َعىتَّ حني ) يريد ( 
 )٢٩(ومن املعروف أن هذه قراءة عبد اهللا بن مسعود بلغة هذيل   )٢٨(حىت حني) 

.  

  حروف اإلبدال :

تباينت أقواُل اللغويِّني حول احلروف اليت تـُْبَدل ،فقد  ذكر أبو علي القايل 
ا اثنا عشر حرفًا يف أم . وجعلها ابن سيدة يف خمصَّصه ثالثة  عشر   )٣٠(الية أ

. أما ابن مالك فقد ذكر يف ألفيته   )٣١(حرفاً ،  وزادها غريُه إىل أربعة عشر حرفاً 
ا تسعة أحرف جيمعها قوهلم ( هدأت موطيا)  ، لكنه عاد يف  (تسهيل  )٣٢(أ

َعْي اإلبدال اللذين  ذكرمها  ومها اإلبدال الفوائد ) فوضح األمر مفرِّقا بني نو 
الصرّيف املطَّرد، واإلبدال اللغوي غري املطَّرد ، فقال رمحة اهللا : " جيمُع حروَف 
البدل الشائع يف غري إدغام قوُلك : ( ِجلد صرُف َشِكس آمن طي ثوب عزته ) . 

ليَّة الرجوعُ  يف والضروريُّ يف التصريف هجاء (طويت دائما) . وعالمُة ِصحَّة الَبدَ 
ْبَدل منه لزومًا أو غلبة ، فإْن مل يثبت ذلك يف ذي 

ُ
بعض التصاريف إىل امل

. ويـُْفَهم من كالم ابن مالك يف التسهيل أن ) ٣٣(استعماَلْني فهو من أصلني " 
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حروف اإلبدال الصريف مثانيٌة التسعة كما كان ذكر يف ألفيَّته ، بإسقاط اهلاء منها 
بدال اللغوي هي اثنان وعشرون حرفًا ، أي إنه استثىن من . وأن حروف اإل

حروف اهلجاء العريب كلِّها سبعة أحرف هي :احلاء واخلاء والذال والصاد والضاد 
والغني والقاف .لكننا تـََتبَّعنا كتاب ابن السكيت يف اإلبدال ، فوجدنا أنه أورد من 

ه األحرف السبعة اليت األلفاظ ما يثبت وقوع اإلبدال يف كل احلروف حىت هذ
  استثناها ابن مالك :

.و من إبدال اخلاء  ) ٣٤(فمن إبدال احلاء ذكر َحَبش و َهَبش مبعىن َمجَع 
. و من إبدال  ) ٣٥(ذكر ُطْخرور وُطْحُرور للَسحابَة ، وَحِشّي وَخشّي لليابس 

ِقصار ،     و ، لل ) ٣٦(الذال أورد َذَرق الطائُر و َزَرق ، و الدَّحاِدح و الذَّحاذح 
. و من الضاد :  ) ٣٧(من الصاد : صاف السَّْهم و ضاف : إذا حاد عن هدفه 

و من الغني : َغَلث و َعَلث : وَضَع لطعامه  ). ٣٨(َضالِضل وَصالصل لبقايا املاء 
 ) ٤(.و من القاف : َقَحط و َكَحط وَكِ◌َشط و َقَشط  ). ٣٩(الُعالثة و هي اإلدام 

.  

اج ما ذكره السيوطي من أن أبا حيان األندلسي نقل عن يؤيد هذا االستنت
شيخه أيب احلسن بن الصائغ قولَه : و قلَّما جتُد حرفًا إال قد جاء به البدُل   و 

  .)٤١(لونا دراً 

ولعل اختالف اللغويني حول عدد حروف اإلبدال مردُّه إىل تقدير كـل 
ال يف كل حرف. و الذي منـهم   _ حبسب ما وصَل إليه _ لنسبِة شيوعِ  اإلبد

نـَُرجِّحه أن الذين قللوا من عدد حروف اإلبدال إمنا كانوا يذهبون إىل أن ذلك هو 
ما اشُتهر منها و لـم يكن كًال منهم على وجه التحديد واإلحصاء، و هلم يف 
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ذلك بعُض العذر فليست نسبُة شيوِع اإلبدال واحدًة يف كل احلروف ، بل هي 
يداً ، إذ إن بعضهاْ  مل يأِت عليه من أمثلة اإلبدال إال ُكلَْيمات متفاوتٌة تفاوتاً شد

  ، أما بعُضها اآلخر فتجاوزت حاالت اإلبدال فيها العشرات .

  أنواع اإلبـدال :

  : )٤٢(قسم بعض الدارسني املعاصرين اإلبدال أنواعاً هي 

ِلّج بدل َعِلّي اإلبدال الصَّْرِيفّ الذي ذكرناه ، و اإلبدال اللَّْهجي ، كقوهلم عَ 
، و اإلبدال الشاذ كقوهلم : َهَرْحُت الدابة بدل : أََرْحُت الدابة ، و إبدال الضرورة 
الشعرية كقوهلم : ثـََعايل بدل : ثعالب و قوهلم : سادي بدل سادس . و زاد غريه 

ل ،و إبدا )٤٤(: إبدال َخطَأ السمع حنو : َعّبهَلة و َعّذَهَلة  )٤٣(أنواعًا أَُخر منها 
اخلَرُّوب و اخلَْرنُوب ، و التصحيف حنو العابر و الغابر ، و إبدال التضعيف حنو 

إبدال التعريب حنو الفسطاط و الفستاط ، و إبدال التفخيم حنو : َمتَّ و َمطَّ ، و 
الرتقيق حنو : َغِلَط و َغِلت ،و إبدال اإلتباع حنو :حاّر ياّر و جائع نائع ،    و 

لَّب و أرَّب ، و إبدال االختالف حنو :الصَّاعقة     والصَّاِقعة، إبدال التعاقب حنو أ
  و إبدال التوهم حنو : اقْـَتَسره و اعَتَسره .

و هذه التقسيمات الفرعية تدخل كلها يف إطار النوعني الرئيسيَـْني اللذين 
  ذكرنا و مها الصرّيف و اللغوّي .

ع والتعريب إن إبداالت الضرورة الشعرية و التصحيف و خطأ السم
ا ليست من وسائل التوليد اللغوي . أّما ما  منا يف دراستنا هذه أل واإلتباع ال 

  يهمنا فهو ما سوى ذلك، مما يدخل يف إطار ما مسَّوه باإلبدال اللَّْهجي خاصًة 
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  و اللغوي عامة . 

  اإلبدال و أثره الداليل عنـد القدمـاء :

ا من مرادفات درج بعض اللغويني على تقدمي األلفاظ ا إلبدالية و كأ
ألفاظها األصليَّة . و ممن ذهب هذا املذهب أبو الطيب اللغوي إْذ قال كما قدمنا 
:"ليس املراد باإلبدال أن العرب تـََتعمَّد تعويض حرف من حرف ، و إمنا هي 
لغات خمتلفة ملعان متفقة ، تتقارب اللفظتان يف لغتَـْني ملعىن واحد حىت ال ختتلفا 

" . و ُبين على هذا الفهم لإلبدال أْن ذهب لغويون  )٤٥(يف حرف واحد إال 
قدماء إىل عدِّ كلَّ أشكال اإلبدال مساعيًَّة ، و يعربَّ عن هؤالء قول ابن جين : " 
فنحن نـَتَّبِعُ◌هم يف اإلبدال وال نَقيُسه ، إال أن يضطر امرٌؤ إىل الدخول حتـت 

  القيـاس 

ليس  –أي اإلبدال –السيوطي : " إنه  . و قول )٤٦(و القول به ." 
  . )٤٧(معتمداً يف اللغة و ال يصح أن يستنبط به اشتقاق يف لغة العرب " 

إننا ال نؤيِّد ما ذهب إليه بعض اللغويني القدماء من أن اإلبدال مل يكن له 
من عمٍل إال الرتديفَ  أي توليد املرتادفات ، فلقد أدَّى بنا استقراء عدٍد من كتب 

ا و ال سيما معجمات املوضوعات إىل نتيجة مفاُدها  أن ال لغة و معجما
اإلبدال كان وسيلًة اشتقاقية لتوليد ألفاظ جديدة حتمل معاين  تـَْنويِعيَّة على املعىن 
العام للكلمة األصلية اليت وَقع فيها اإلبدال .وحنن ذاكرون شواهَد تراثيَّة على 

  سبيل التمثيل ال احلصر :

ل ابُن السكيت  صاحب أول كتاب يف اإلبدال عمَّا َحيْمله اإلبداُل مل يـَْغفَ 
من تنويعاٍت على املعىن العام ؛ يقول يف باب النون والالم : " يقال :هتَـَنت 
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ُنت تـَْهتانًا ،وَهتَلت تـَْهَتاالً، وُهنَّ سحائُب ُهنتَّ وُهـتَّل ، وهو فوق اهلَْطل  السماء 
")٤٨. (  

وان األدب : " الشازب الضامرمن اإلِبل وغريها ... قال الفارايب يف دي 
 ) .٤٩والشاسب أشدُّ ُضموراً من الشازب " (

ولعل أكثَر َمْن أشار إىل ماحيمله اإلبداُل من تنويعات على املعىن الواحد 
هو أبو منصور الثعاليب يف كتابه (فقه اللغة ) . ومماورد فيه  " َحزَّ اللحَم وَجزَّ 

 كالمها تنويٌع خاص على معىن القطع العام . ومثله أيضاً  : و   )٥٠(الصوَف "

) ٥١( " الَقْصم : َكْسر الشئ حىت يَبني ، والَفْصم : كسرُه من غري بـَْينونة "

. ومنه : " إذا أخرَج املكروُب أو املريض صوتاً رقيقاً فهو الرَّنني ، فإذا َأْخفاه فهو 
احلَنني ، فإذا زاد فيه فهو األنني ، فإذا زاد  اهلَنني ، فإذا أَْظَهره فخرج خافيًا فهو

. إن التنويعات الداللية اليت أدخَلْتها أحرُف اإلبدال على  )٥٢(فيه فهو اخلَنني " 
وعة هذه الكلمات وهو صوت املريض ، هي مما الَخيْفى.  املعىن العام 

ومما جاء يف خمصص ابن سيدة : " اَحلَوص : أن تضيق إحدى العينني  
وجاء فيه   )٥٣(ن األخرى ... واخلَوَص : ضيُق العني  وِصَغرها ِخْلقة أو داًء " دو 

: " الَعَطُف: كثرُة شعر احلاجبَـْني ... والَغَطف  : ِقلَُّة شعر احلاجبني ، ورمبا 
فالَعَطف والَغَطف واَلوَطف داللتها  )٥٤(استعمل يف الشَّعر ، وهو ضد الَوَطف " 

بني ، لكنَّ بعضها دل على الَكْثرة واآلخر على الِقلَّة : العامة على َشْعر احلاج
وحول الشَّْعر أيضاَ جاء قولُه : " اجلََلُح هو أن يذهب من مقدَّمه ( مقدم الرأس ) 

 .   )٥٥(مث اجلََله مث اَجلالَ وهو أكثُر من ذلك"

ٌة هـ _ وممَّا نَقَله ابن منظور يف لسان العرب :" إذا كانت يف السَّرة نـَْفخَ 
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  فهـي 

. وورد فيه قوهلم :  )٥٦(( ُجبْرَة ) ، وإذا كانت يف الظَّهر فهي ( ُعْجرة ) " 
" لقد أَبـَْعطُوا إْبعاطًا شديدًا أي أبعدوا ومل يقرُبوا من الصلح .....  وأَبـَْعَط يف 

و نلحظ كيف أن اإلبعاط قد جاء لداللٍةٍ◌  ) ٥٧(السَّْوم : تباعد و جتاَوز القدر 
صة هي الُبعد عن االتفاق و ليس لداللته املكانية العامة . وقد صرح اجتماعية خا

ابُن منظور بالفروق اجلزئية اليت يوفرها اإلبدال فقال يف مادة  ( تـََلع ) : تـََلع الرجل 
رأَسه : أخرَجه من شيء كان فيه ، وهـو ِشِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌بْه (طََلع ) إال أن طَلـَع 

  .  ) ٥٨(أعّم 

ر الداليل لظاهرة اإلبدال مل يكن إال متثيًال ، ولو إن ما ذكرناه حول األث
أَرْدنا اإلحصاء لضاقت بنا الصفحات ، فهل من مسوِّغ بعد هذا ألْن يُقال إن 
اإلبداَل هو اختالٌف َهلْجّي ليس غري ، كما صرَّح أبو الطيب اللغوي ، أو أنَّه 

  .)  ٥٩(تطوٌُّر صويتّ ال أكثر ، كما نُِقل عن الدكتور ابراهيم أنيس 

مث إذا كان العرب قد أعطَْوا لِتغريُِّ احلركات دالالٍت تنويعيَّة كقوهلم : َشْربة 
بضم  –بفتح الدال للملحد و الدُّْهري  –وِشِ◌ْربة و ُشْربة ، و قوهلم : الدَّهرّي 

للمعمَّر ، و إذا كانوا قد َمحَّلوا تتابَُع احلركات يف البناء معىن تتابع اَحلَدث  –الدال 
و : النـََّقزَان و الَغلَيان ، فقابلوا بتواايل حركاِتِ◌ٍ◌ املثال تواَيل حركات األفعاِلِ◌ حن
. فأيَّةُ  غرابٍة يف أن يُعْطوا لإلبدال دالالٍت خاصة حبسب حاجتهم التعبريية  ) ٦٠(

؟ إننا ال نُنكر أن يكوَن بعُض اإلبدال اللغوي لغات قبائل أو هلجاٍت ، على حد 
، إال أننا نُنكر أشد اإلنكار أن يكون هذا اإلبداُل دون دالالٍت  تعبري املعاصرين

  البتة. 
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واليـَُقلِّل  من القيمة الداللية لإلبدال أن تـَُعدَّ كلٌّ من الكلمتَـْني املظنوِن 
ا . يقول ابن جين : " باٌب يف احلرفـَْني املتقاربني  وقوُع اإلبدال فيها، أصًال يف با

احبه : فمىت أمكن أن يكوَن احلرفان مجيعًا أصَلْني ، ُيستعمل أحُدمها  مكان ص
مل َيِسغ العدول عن اُحلكم بذلك ،فإن دلَّ داّل أوَدَعْت ضرورٌة  إىل القول بإبدال  
أحدمها من صاحبه ُعِمل مبوجب الداللة  ، وِصَري إىل ُمقتَضى الصنعة . ومن 

رامها متساويني يف ذلك قوُهلم : هتَـَلت السماُء وهتَـَنت ، مها أصالن أال ت
تاناً  : وهـن سحائب ُهـنتَّ وُهتَّل  . لقد  )٦١(التصُّرف،  يقولـون : هتنت السماُء 

ما ليسا مبدَلْني  ذهب ابن جين هنا إىل أصليَّة كلِّ من احلرفني النون والالم وأ
أحددمها عن اآلخر ، ولكن  هل يعين احلكُم بأصليَّتهما احلكمَ  برتادف 

(َهَتل وَهَنت ) ، وهل يعين أيضا أن (هَتل وهَطل ) مرتادفان  وقد رأينا  الكلمتَـْني 
  ابن السكيت يبنيِّ الفروق الدالليه  فيصرح أن اهلَْتل فوق اهلَْطل  ؟

ْبَدل 
ُ
إن اللغويني يفرِّقون بني احلرف املبَدل واملبَدل منه من ِقَبل أن احلرف امل

، كما يدل على ذلك قول ابن جين  يسُقط يف التصريف، وأن املبَدل منه يثُبت
ليس مطلقًا ، فقد  –على ِصحَّته  –السالف  ؛ ولكننا نرى أن هذا احلكم 

حيدث أن يقع اإلبدال يف حرٍف من حروف الكلمة ويشيع وُتَصرَّف الكلمُة اليت  
ْبَدل  . فإذا  

ُ
وقيع فيها ، فال يُدَرى حينئذ أيُّ احلرفني هو األصل  وأيهما هو امل

كرب لغويـَْني يف القرنني الثالث والرابع  أعين أبنَ  السكيت وابن جين ، قد كان أ
اختلفا يف أصليَّة أو بدلية أحرف كلمٍة واحدة هي ( َهَتَل وَهَنتَ وَهَطل )  إذ 
ْبَدالت ، بدليل ذكرِها يف كتابه ، وعدَّها ابُن جين 

ُ
عدَّها ابُن السكيت من امل

العسري علينا حنن احملَدثني أن منيِّز بينهما ؟ ومن  أصوًال بنصِّه ، فكم  سيكوُن من
هذا القبيل يف اخلالف بني اللغويني ماجاء يف لسان العرب يف مادة (تنب ) مبعىن  
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َدقََّق النظَر :  " قال الليث : َطِنب له ، بالطاء يف الشّر . وَتِنب له ، يف اخلري . قال 
تُبدل الطاء تاًء لقرب خمرجيهما؛ قالوا  أبو منصور: مها عند األئمة واحٌد ، والعربُ 

: َمتَّ وَمدَّ وَمطَّ ... ولعل من قال بأصليَّة كل منها ذهب إىل أن هذه األحرف 
(التاء والدال والطاء ) تـَْثُبت يف تصاريف كلِّ فعلٍ  منها ؛ هذا صحيح  ، ولكن 

(َمطَّ احلبَل )    هل حنن مقتنعون بأن (َمدَّ وَمطَّ ) مها مبعىن ؟ وهل َيصح قولُنا
كقولنا : َمدَّه،وهل يصح ( َمطَّ إليه بنسب ) كقولنا : َمتَّ إليه بنسب ؟ وهبَـْنا 
َسلَّمنا أن هذه األحرف يف الكلمات الثالث هي أصول  كلُّها ،  فبماذا نـَُعلل 
ا ، وهو تقاُرٌب يدل على فروٍق نوعية يف املعىن  هذا التقارُب بني معاين كلماِ

ّد) يف مثال أبن منظور ؟ هل نلجأ  العام هلا
َ
وهو (اإلمطار ) يف مثال الثعاليب و(امل

إىل االستعانه مبقولة القيمة التعبريية للحرِف العريب، هذه املقولة اليت حتمل من 
  ِخْصب اخلياِل اللغوي أكثر مماحتمل من احلقائق اللغوية ؟

ِة املع ىن البد من أن إن أمثال هذه التغريات بني حروف الكلمات متشا
  أحدَ  شيئَـْني : –على الغالب  –تكون 

إمَّا إبداًال مقصودًا طرأ على الكلمة طََلبًا ملعىن جديٍد بعد أن كانت  –أ 
قد ُوضعت على حرٍف واحد ملعىن أصلي  ، إذ اليـُْعَقل أن يَضَع الواضع كلمتَـْني 

  مرتادفتني بداءة .

ائل ، كانت تدل على الرتادف واما أن تكون اختالفًا هلجيًا بني القب - ب
  أوالًُ مث تطورت إىل أن أصبح لكل كلمٍة معىن يُغاير معىن الكلمة األوىل .

ويف كلتا احلالتني فنحن أمام تغيٍري يف حرٍف من أحرف كلمٍة أدى إىل 
تغيري حمدَّد يف املعىن ، وهذا مانُسميه إبداًال دالليا . وإن هذا اإلبدال الداليل 
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مطلوبة يف اللغة ، وهي الداللة على الفروق النَّوعيِّة اجلزئيَّة  يف إطار  يؤدِّي وظيفةً 
ْبَدل ، وهو يقابل 

ُ
املعىن العام ، دون النظر إىل احلرفني هو أصٌل  وأيهما هو امل

اإلبدال اللغوي غري الداليل ، كإبدال اإلتباع والتصحيف وخطأ السمع ، ِممَّا 
  أخَرْجناه من دائرة اهتمامنا .

 شتقاق اإلبدايل لدى احملدثني :اال

سلف القول إن بعَض القدماء ومعظَم احملدثني مسوا اإلبدال باالشتقاق 
 –من أنواع االشتقاق ،وأننا آثرنا لويف هذه التسميه إقراٌر بأن اإلبدا) ٦٢(األكرب

تسميته باالشتقاق اإلبدايل . وهو اشتقاٌق يقوم على اإلبدال اللغوي  - للتوضيح
  لذي حيمل معه تنويعاً على املعىن العام للكلمة املبَدِل منها حرف .الداليل ا

احملَدثون االشتقاق اإلبدايل وسيلَة توليٍد هامة . ودَعْوا إىل  نأقر اللغويو      
  األخِذ به على الصعيدين : النظري والتطبيقي :

فعلى الصعيد النظري : دارت حوله حبوُث عديٍد من اللغويني احملدثني  - ١
  اميًة إىل األخذ به وتقييسه :ر 

حاول د. صبحي الصاحل أن يربط هذه الظاهرة بنظرية الثنائية اللغوية  - أ 
عندما قال : " فكان من أسرار العربية تبعاً هلذا أننا كلما رَدْدنا موادَّها املزيدة إىل 

ة تعبريية الصورة الثنائية التارخيية وَجْدنا احلرَف الذي ثـَلَّث أصَلها مايربح ذا قيم
  . )٦٣(ذاتية ، توجِّه املعىن العام األصلي ؛ توجيهاً خاصاً وتـزيده تنـوُّعاً وتـَْقييداً 

" ودلَّل على ذلك بأن " الِْذل أصٌل عام للشجر ، ولكنه للنخِل ( ِجذْع ) 
ْذَلقة " 

ُ
النُريد الدخوَل يف حبث قـُوَّة احلروف  )٦٤(،والعني احللقيَّة أقوى من الالم امل
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عِفها فما كتُتب حوهلا حىت اآلن اليرتقي إىل مستوى الدراسة العلمية وض
اإلحصائية . كما النريد الدخوَل يف حبث نظريَّة ثنائية اللغة  ، إْذ ليس هذا مكاَن 
حبثها ؛ كما أن مقولَتَنا تستقيم دون االعتماد عليها أصًال . ولكنَّ ففي عبارة 

  ثني من َمهمة االشتقاق اإلبدايل .الدكتور الصاحل مايُبنيِّ موقف احملدَ 

أما األستاذ عبد اهللا أمني ، صاحب كتاب االشتقاق ، فقد كان  - ب 
أوضَح وأكثَر مباشرًة يف دعوتِه حني قال : " وهذا الضرُب من االشتقاق ميكن أن 

َْني يف الشكل والعمل أو يف أحدمها  َُسمَّبَـْني متشا
،  يـُْنتَـَفَع به يف اشتقاق اَمسْني مل

إن كان بني األَمسْني واملسمَّيَـْني مالءمٌة ؛ مثال ذلك : ( الُغْمَنة والُغْمرَة ) ، ميكن 
أن يُسَمى املسحوُق الذي تطْلي به السيداُت وجوَههن وأيديَهن (ُغْمرَة) ، 
ما  واملعجوُن الذي ُيستـَْعمل استعمالَه (ُغْمَنة ) ، بإبداِل النون من الراء ،لتقار

  . خمرجاً وِصفةً 

و(األْزَمة واألْزبَة ) وهي الضيِّق والشدَّة ، ميكن أن نُطلق على الضِّيق املايل 
(أزمة )  وعلى الضيق السياسّي مثًال (أزبة ) ، بإبدال الباء من امليم لتجانسهما 
أي اتفاقهما خمرجًا واختالفهما ِصفة ... و(الَكْثأة والَكثْـَعة ) مايـَْعُلو اللَنب من 

أن يُطَْلق أحُد اللفظيني على مانسميه (الِقْشَدة) واآلخر على َدَسم ، ميكن 
ما خمرجاً وِصفة "    . )٦٥(مانسميه (الكرمي ) بإبدال اهلمزة من العني لتقار

معي عز الدين التنوخي أمهيَّة اإلبدال يف وضع  –ج   ادرك ا
اللغوي :  املصطلحات العلميَّة فقال يف مقدمة حتقيقه لكتاب اإلبدال أليب الطيب

" ومن فوائده أنه قد يـُْنتَفَع به يف املصطلحات العلمية  ، بتخصيص اللفظتَـْني 
ني بينهما عالقة معنوية " )٦٦(املتعاقبتَـْني   . وبعد أن )  ٦٧(ملسميني متشا
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يستعرض ُمجلًة صاحلًة من أمثلٍة قدميٍة وحديثٍة تـَُؤيِّد مذهَبه قال : " وعلى هذا 
) : ِمْرَضَخة ، وكسَّارَة  casse -noiseمِّي َكسَّارة اجلوز ( األسلوب أرى أن نُسَ 

  :(casse-noisette)اللَّوز

ِمْرضَحة ، باحلاء املهملة ، والعكُس جائز . وأرى أن َسَلفَنا الصاَحل َعَرف  
كيف يستعمل لُغََته فَخصَّص ( الَغْنب ) للثوب و(اَخلْنب) للَعروض ، ومها يف 

  . )٦٨( األصل مبعىن متشابِه "

أما األستاذ عبد اهللا العاليلي ، فقد جتاوز اإلقرارَبه وسيلَة توليٍد هامة  - د 
، إىل اقرتاح شروٍط لإلفادة منه فقال :  " ومافائدُة اإلبدال يف الوضع اجلديد 
ظاهرٌة جدًا ، وذلك ألنه يـُْفزَع إليه عندما تكوُن املادة قد اَسْتوَفت الَوْضع ؛ 

. وسنعرض ) ٦٩( لشروط حىت اليكوَن سببًا الشرتاك قريب "وينبغي أن َخيَْضع 
  هلذه الشروط بعد قليل .

وعلى الصعيد العماي التطبيقي : أَفاد املعرِّبون احملَدثون من االشتقاق  - ٢
م :   اإلبدايل يف وَضْع مصطلحا

  – تفقد تـَْرَجم مرتمجو ( معجم املصطلحات الطبية الكثري اللغا - أ 
دكاترة :(مرشد خاطر ومحدي محدي اخلياط وصالح الدين كلريفيل )وهم ال

 الكواكيب ) مصطلَح 

(anesthesie)  بكلمة (التَّْخدير) ، وَوَضُعوا ملصطلِح(narcose)   كلمة
َخاط ،  (nucose)(التَّْخِتري) بإبداِل حرف التاء بالدَّال .كما ترمجوا كلمة 

ُ
بامل

 ووَضعوا لكلمة 



  ١٨

(glaire)    ( َغاط
ُ
  . )٧٠(،بإبدال حرف العني باخلاء كلمة (امل

معي مصطفى الشهايب يف معجم املصطلحات  الزراعية من   وأفاد ا
كلمَيتْ (التْأريث والتْأريف ) املبَدلتَـْني قدمياً مبعىن َوْضِع احلدوِد بني أرَضْني ، فرتجم 

  بكلمـة  (cadastre)بكلمـة (تَأريث) وترجم  (abornage)املصطلح 

  . )٧١((تَْأريف) 

ويف (مصطلحات مسريات اخليل) للدكتور  سلمان قطاية أراد أن  - ج 
يُفرِّق بني أشكال َوْقِف الفرس مستفيدًا من إبداالت القدماء فقال : " أما إذا  
كان الوقوف فجأةً  فهو الَكْبح والَكْمُخ أو الَكْمح  ..... وللكبِح أشكال ثالثة 

:  

تقريبًا اخللفيَّتني ومؤخَّراجلسم ولنسمِّه  إمساك َخْلفي يـََتَكدَّس اجلسم كليَّةً 
  (الَكمْخ) بسبب وجوِد اخلاء فيه .

إمساك أمامّي يتكدس اجلسُم كليَّة على األماميتَّني ومقدَّم اجلسم ولنسمه 
 (الَكْمح ) لوجود حرف امليم فيه .

إمساك رُباعي يتكدس اجلسُم فيه على األطراِف األربعة ولنسمِّه (الَكْبح ) 
 . )٧٢( حرف الباء من (أربعة ) فيه " لوجود

وهكذا أمكن هنا توظيف هذه احلاالت اإلبداليه اليت كان يـُْنظَر إليها قدمياً 
ا نوٌع من الرتادف اللفظي ليس غري ، أمكَن توظيفها ألداء معاين تفصيليَّة  على أ

  األصل وهو اإليقاف . ةتنويعيَّة يف إطار املعىن العام للكلم

استخدام اإلبدال يف مصطلحات فيزيائية يقول د. عبد  ويف سياق - د
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، فاستبَدْلنا امليم يف (proton)الكرمي اليايف : " وعَمْدنا إىل (األويِّل) مقابل لفظ 
) مقابل نيوترون   ، كما استبَدْلنا   (neutron)املعتدل بالالم فأصبح معنا (األُوميِّ

ما النون من أول لفظ النواة فصار معن ، وهو اجلزء  (nucleon)ا (األَُويِّن) أيضًا 
مث  (electron)األصلي من نواة العنصر . وكذا قلنا ماقاله غريُنا (الَكْهَرب) مقابل 

وبدلنا  (negaton)بدَّلنا الباء سينًا لإلشارة إىل كونه سالبًا فصار (كهرسا) مقابل 
  . )٧٣(وهلم جِّراً"  (positon)الباَء جيماً فصار(كهرجا) مقابل

التـَْنطلق نظريَّاً من ظاهرة اإلبدال  –إن جتربة كلٍّ من الدكتور اليايف وقطاية 
  فحسب بل هي تفعلها باملمارسة العملية .

كما استخدم الدكتور صالح الدين الكواكيب ظاهرة اإلبدال يف   - هـ 
ْرس زِنًَة و معىنً  brasserالتفريق بني مصطلَحْني متقاربني فقال :"

َ
ْرث ، كامل

َ
، = امل

  خَصصَّتها مبـا ُميْرَس يف الصيدلة ، متييزاً مـن غـريها مـن العمليَّات

   )٧٤(الصيدالنية." 

  اإلبدايل : ققواعد االشتقا

إن ما ورد يف الفقرتني األخريتني السابقتني يثري أيضًا مسائل حول طريقة 
  االشتقاق اإلبدايل :

ألحرف الثالثة أحق املسألة األوىل اليت يثريها هذا االشتقاق هي :أي ا
  باإلبدال منها : األول أم األوسط أم األخري ؟ و لكل منها ما يؤيد اإلبدال منه .

فمن إبدال احلرِف األول مرَّ بنا : (َهنني و َحنني و أَنني و َخنني و  - 
  رَنني) اليت تدل على تنويعات صوت املريض بالتدرُّج ُصُعداً .
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و الشازب للضامر ، و َهَطل و  و من إبدال احلرف الثاين : الشاِسب
  َهَتل ، و الَكْبح و الَكْمح .

لذهاب  - و من إبدال احلرف األخري يف الثالثي : هَنتَ و َهَتل ، و اجلََلحُ 
  و اجلََلُه و اَجلال . –الشعر 

قادرة على ترجيح أي  –و لو تـَوَّفَرت  –وال نظن أن الدراسة اإلحصائية 
لسماع قد ورد بكل منها . و لذا فال َيَسُعنا إال من األحرف باإلبدال ، ما دام ا

تقرير أن كًال من األحرف : األول أو الثاين أو األخري قابٌل لإلبدال منه ، و إن  
كانت األمثلة اليت سيقت حول إبدال احلرف األخري أوفَر، ملا أوالها أصحاب 

من  –غالب على ال –نظرية ثنائية اللغة من اهتمام ، على أن احملدثني أبدلوا 
  احلرف األوسط و األخري .

املسألة الثانية : هي أي حروف البناء أحق باإلبدال الستخدامها يف تنويع 
  املعىن العام ؟ إننا جند أنفسنا أمام أربعة خيارات : 

اعتماد صفة احلروف من حيث الشدة و الرخاوة ، فيُعَطى للمعىن األشد 
األلني ، و على هدي من هذا اخليار احلرف األشد ، و للمعىن األلَني احلرف 

علَّل ابُن جين الفرق بني ( َقَضم و َخَضم ) فقال :" فاَخلْضم ألْكِل الّرطب  
كالبطيخ و ما كان حنوه من املأكول الرَّْطب ، و الَقْضم للُصلب اليابس حنو : ( 

ا للَرْطب ، و القا ف َقَضَمت الدابُة شعريَها ) .... فا ختاروا اخلاء لرخاوِ
   )٧٥(لصالبتها لليابس ." 

ا على  و إمَّا اعتماد القيمة التعبريية للحرف . ومن األمثلة اليت يسوقو
ذلك، أن الفاء أفادت يف كلماٍت معينة معىن الضَّْعف ، يقول الدكتور صبحي 
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الصاحل : " و من أوضح األمثلة على هذه الظاهرة اللغوية العجيبة ما ذكره ابُن 
الدال و التاء و الطاء و الراء و الالم و النون إذا ما زَجتُهن  جين من ( ازدحام

ا للَوَهن و  الفاُء على التقدمي و التأخري ، فأكثر أحواهلا و جمموع معانيها أ
الضعف و حنومها )، أما شواهده على ذلك ففيها ما نرضاه و ال َيَسُعنا ردُّه 

ملريض ، و الفتور للَضْعف ، و (كالشيء التالف و الشيخ الدالف ، و الدَِّنف ا
الطفل للَرْخص ) ....و واضح أن ابن جين يـَُعوَّل يف هذه األمثلة طبيِعيَّها و 
متكلَِّفِ◌ها على حرف (الفاء ) فهو الذي أفاد بقيمته التعبريية اخلاصة معىن 

 . ) ٧٦(الَوَهن والضعف لدى ممازجته الدال و التاء والطاء و الراء والالم و النون 

إمَّا اعتماُد خمارج احلروف ، كأن ُخيتار حلرٍف حلقي نريد إبدالَه حرفاً  و
حلقياً آخر ، أو حلرٍف شفهي حرفاً شفهياً . ومثال ذلك ما اقرتحه عبد اهللا أمني 
من استعمال ( أْزَمة ) للضيق املايل و (أْزبَة ) للضيق السياسي . بابدال الباء من 

 ). ٧٧(رجاً و اختالفها صفًة امليم لتجانسهما أي اتفاقهما خم

و إما اعتماُد حرٍف من حروف الكلمة اليت يُراد تضمَني الكلمة الواقع 
فيها اإلبدال معناها . و هذا ما ذهب إليه بعُض املعربِّني و الفيزيائني باستعماهلم 
(الَكْهرَس ) للكهرب السالب و (الَكّهرَج )للكهرب املوجب .(وأَُوميِّ ) لألَويِّل 

 عتدل . حيث أخذ السني من كلمة (سالب ) و اجليم من كلمة (موجب )امل

و امليم من كلمة (معتدل ) ، مع أن امليم ليست حرفًا أصليًا فيها . و  
مثله ما أخذ به الدكتور سلمان قطاية يف مسريات مصطلحات اخليل حيث عد 

ت اليت أراد (الَكْبح ) هو املعىن األصلي ،ونوَّع عليه فخصص أحرفًا من الكلما
تضمينها الكبح فقال : ( الَكْمح ) اإليقاف األمامي رامزًا لألمامي بامليم، و 
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(الَكْمخ) للخلفي رامزًا باخلاء للخلفي . وان كان مثة فرق بني املثالني فاليايف ولَّد 
 معتمداً ومقيساً اإلبدال ، وقطاية خمصِّصاً إبداالً قدمياً .

املسألة ليس هو ترجيَح خياٍر على آخر أو  والذي نراه أن االهمَّ يف هذه
طريقة على أخرى ، بل هو أالَّ يؤدي اإلبداُل املقرتَح إىل حالٍة من تنافر احلروف 

ا يتعارض و البنية الصوتية العربية .    ممَّ

  لقد حاول بعُضهم أن َحيُْصر اإلبدال بني احلروف املتقاربِة مـخرجاً أو

دال بيَّنت أنَّه قد وقع بني حرفـَْني صفًة ، لكن استقراء حاالت اإلب
  متقاربـَْني أو متباعَدْين ، فمن وقوعه :

بني حرفني متجانَسْني أي متفقني خمرجًا خمتلَفْني صفًة كالزاي والسني : 
  (الرِّجز والرِّجس ) . 

أو متقاربـَْني خمرجًا ُمتَّحَدْين صفًة كاحلاء واهلاء حنو : َقِحل و َقِهل إذا 
  يَِبس.

  قاربني خمرجاً وصفًة كالعني واهلمزة يف ُزعاف و ُزؤاف . أو مت 

أو متقاربـَْني َخمَْرجاً و صفًة كالقاف و الكاف حنو : امتك الضَّرَْع و أمتَـقَّه 
  : إذا رضع ما فيه . 

أو متقاربـَْني ِصفًة متباعَدْين خمرجًا كالالم والراء يف حنو : ُجمَلَّف و ُجمَرَّف 
 ملن ذهب ماله .

 عَدْين خمرجاً متحَدْين ِصفًة حنو الَغْيم والَغْني .أو متبا
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 . )٧٨(أو متباعَدْين خمرجاً وصفًة كاجليم واحلاء يف حنو جيوس وحبوس 

ا تُْذهب هيبة نظرية  هذه النتيجُة ، وإن مل تـُْعجب لغويِّني معاصرين ،آل
ا به) ٧٩(القيمة التعبرييَّة للحرف العريب  م مل جيدوا مايدفعو ،اللهم إال مانُقل  ، فإ

عن ابن سيده من أنه صرَّح : " مامل يتقارَب خمرجاه البته ، فقيل على حرفني غري 
متقاربـَْني فال يَُسمَّى بَدًال ، وذلك كإبدال حرٍف من حروف الفم من حرٍف من 

ومانُِقل عن ابن جين من أنه مل يـَُعدَّ (جاسوا وحاسوا ) من  )٨٠(حروف احلَلق " 
. ولكن ماحيلتنا إْن كان ابُن قتيبة قد  )٨١(ليست أخت احلاء  ماجلي اإلبدال ألن

فأبدل حرفًا َشْجرياً  )٨٢(نـََقل لنا عن العرب قوهلم : (عاَنْشت الرجَل وعانْقُته ) 
من حرف حلقي ؟ وإذا كان ابُن عصفوٍر  اإلشبيلي قد نـََقل لنا أن العرب قالت : 

فًا حلقيًا من َفَموي ؟ وغريها كثري مما مجعه فأبدل حر  )٨٣((أقـََّتْت و وقـََّتْت ) 
  .) ٨٤( السيوطي يف مزهره

  وممن حرَص على أن يـَُقعِّد لإلبدال الشيخ عبد اهللا العاليلي إذ يقول :

  " ينبغي أن َخيَْضع لشروط حىت اليكون سبباً الشرتاك قريب :

صدٌر أال يستوَىف من مادة اإلبدال كلُّ موازين التصريف ، فاليصاغ منه م
  وماأشبهه اكتفاء مبصدر االصل، واليزاد فيها زيادات تصريفية .

 أال جتري عليها زيادُة االشتقاق .

 أالتـَُعمِّم يف كلِّ دوائر الثالثي .

ا حبسب اقتضاء احلرف "   . )٨٥(أن تُذَْكر يف مادة املبَدل منه اليف مكاِ

تقاليب الستة ) ولعل العاليلي كان يرمي من شروطه إىل صون نظريِّة (الت
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من أن ُمتَس ، ألن إجراء التصريف على الكلمة الواقع فيها اإلبدال سوف يؤدي 
إىل توليد جذٍر لغوي جديد َيستَـْعصي على إجياد عالقٍة بني معناه ومعاين جذٍر 
ا ، فلو أَجْرينا على مصطلح (التختري) الذي سبق ذكرُه  لغوي قدٍمي باألحرف ذا

ع التخدير إجراءات التصريف آلدَّى بنا ذلك إىل ( َخرتَّ وَخَرت) لنوٍع معنيَّ من أنوا 
الذي قد اليسُهل إجياد عالقة بينه وبني معىن احلذر القدمي ( َخَرت) وهو نقض 

  العهد والفساد . مع أن القدماء أنفسهم استعملوا (اخلََرت) مبعىن (اخلََدر) أيضاً . 

الشتقاق توليٌد ، و ما ُولِد من و الذي نراه أن اإلبدال اشتقاٌق ، و ا    
ا و أبنيِتها، صار ابنًا شرعيًَّا هلا تسري عليه كلُّ  ُصْلب اللغِة ، حروِفها و أصوا
أنظمتها اللغوية مع الزمن شئنا ذلك أم أبينا ، و كنا ذَكْرنا ما ورد يف لسان العرب 

ِهما ، قالوا من قول أيب منصور األزهري : " و العرب تُبدل الطاء تاء لقرب خمرج
: متَّ و مطَّ و مدَّ " ، فهل وقفت العرب عند هذا اإلبدال يف اجلذر و مل ُجتِْر 
عليه أشكال التصريف ؟ أمل َتضع من كلٍّ منها مصدرًا و مضارعًا و صفاٍت ؟ 
َواّت : الوسائل ، 

َ
َتات : ما ُمتَّ به ، امل

َ
) : امل بلى قد فعلت ذلك فقالت من (َمتَّ

طيطة َمتَىتَّ باحلب
َ
ْطَمطة ، امل

َ
ل : اعتمد . و قالت من (َمطَّ) : ميُط ، يـََتَمطَّط ، امل

  ) ٨٦((طني لزج) ...

مث إذا كنا نشتق من الكلمة املعرَّبة و ُجنري عليها قوانني العربية و هي     
  أجنبية عنها أصالً ، أفيصح أن َحنْرِم ذلك الكلمة العربية املولَّدة باإلبدال ؟ 

أن اإلبدال َمْنجم غينٌّ للتوليد و االشتقاق ، و أنه مل يُوظَّف  إنا نرى    
حىت اآلن خلدمة اللغة كما جيب ، و نرى أن أهمَّ جمال ميكن اإلفادة منه فيه هو 
الفروقات النوعية يف مسَّميات أشياء مل يألفها العرب يف بيئتهم ، أو مسمَّيات 
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  أدَّى إليها التقّدمث العلمي و التقين . 

لقد أقرَّ جممع القاهرة يف دور  –و لنضرب مثًال بتسميات األلوان    
مصطلحات لأللوان الفرعية فقال :" أصفر فاقع ،  ١٩٣٧انعقاده الرابع سنة 

أصفر ليموين ، أصفر كرومي ناصع ، أصفر كرومي قامت ، أزرق كوباليت، أزرق 
أخضر رمادي ، أزرق بروسي ، أخضر زرعي ، أخضر هوكر ، أخضر زمردي، 

و هي كما نرى مصطلحات تقوم على الرتاكيب الوصفية و املعقَّدة  )٨٧(نيوين ." 
أحيانًا . فما املانع من أن يُلجأ إىل ظاهرة اإلبدال لإلفادة منها يف توليد 
مصطلحات من كلمة واحدة ، و ميكن يف هذه احلالة إبدال أحد أحرف اللون 

ح إىل اللون املراد ، كأن يقال :(أصفل) األساسي و اختيار احلرف البديل مما يـُْلمِ 
بدل أصفر ليموين و (أصفك) بدل أصفر كرومي ، و (أصفق) بدل أصفر قامت . 
و أن يقال :(أزرب) بدل أزرق بروسي . و هذه  هي الطريقة اليت جلأ إليها بعض 
معريب جامعة دمشق عندما قالوا (كهرس) بدل كهرب سالب . قد يبدو هذا 

  عض الشيء ، الطرح غريباً ب

لكن غرابته ستزول مىت عرفنا أن العرب استخدمت اإلبدال للتعبري عن 
الفروق اللونية بالذات ، ورد يف ديوان األدب : " اَألْغثَر قريب من األْغَرب... و 

 )٨٨(األْغَبس الذي على لون الذئب ... و األْغَثم الذي غَلب بياُضه سواُده . " 
يف العني الشََّهل والشُّْهَلة، و هو أن ُتْشرَب  و جاء يف خمصص ابن سيده : "

احلدقة محرًة ليست خطوطًا كالشُّكلة ، و لكنها قِلَُّة سواد احلدقة حىت كأن 
سواَدها يضرب إىل احلمرة .... و فيها الشَّكلة ، و الشُّكلة : و هي ُمحْرة ختالط 

أي الكلمتني  و دون النظر إىل  )٨٩(البياض ، و رجل أشكل و امرأة شكالء " 
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هي األصل و أيها املبَدل فيها ، فإن استخدام ظاهرة اإلبدال للتنويعات اللونية 
  عند العرب باديٌةٌ◌ٌ◌ للعيان هنا .

و لنضرْب مثًال آخر مما مل يكن شائعاً يف البيئة الصحراوية و هو كلمة     
  ل على حاالته(الثلج) ، فمن الطبيعي أالَّ يكوَن هلا يف لغتنا تسمياٌتٌ◌ ِعدَّة تد

مما َجيَْبه املرتجم بوحدات غري قابلة  )٩١(و تنوعاته كما يف اللغة الفنلندية 
للرتمجة مباشرة ، فال بد من مواجهتها ، إمَّا بالتعريب و إما بالرتمجة برتاكيَب 
وصفية أو إضافية ؛ و ال نرى مانعًا حيول دون اإلفادة من ظاهرة اإلبدال يف 

الثلج املختلط بالَربَد (ثـَْبج ) وللمختلط باملطر (مثَْج ) و العربية كأن يقال يف 
  للمصحوب بريح شديدة (ثـَرْج ) ، أو غري ذلك ِممَّا قد ال يتجايف عنه السمع .

و إذا كان من احملَدثني من َشَرِط ِلصحة اإلبدال ُشروطاً ، فان منهم من    
و اإلسغاء ) مـن  رَفَض استخدامه لتوليِد ألفاظ جديدة ، كتوليد (اإلزغاء

  (اإلصغاء ) ، حبجة جمافاة ذلك للذوق السليم ولِما فيه من تشويٍه للعربية 

م دَعْوا إىل اختاذ  و جتاوٍز على هويتها ، وأنه مل يسمع عن القدماء أ
. و هي ُحَجٌج ال يؤيدها الواقع )  ٩١(اإلبدال سبيًال إىل توليد ألفاٍظ جديدة 

ز على هويتها ليس سبُبه _ إن وقع _ اإلبداَل ، بل ألن ،فتشويُه العربية و التجاو 
م  ْبِدل مل يراع النظام الصويت للعربية . أمَّا أنَّ القدماء مل يَْدُعوا إليه _ مع أ

ُ
امل

ْم لَفعَلوا   َدرَسوه_فمردُّه إىل أنَّ احلاجة مل تْلِجئهم ،و لو َأجلَأ

اهلامة يف لغتنا ،ونرى أن  وخالصة ما نراه أنَّ اإلبدال من الظواهر اللغوية
ة ، و ال يُْشَرتط يف  ُيَفَ◌اَد منه يف تسمية الفروقات النوعية بني األشياء املتشا

  هذا االشتقاق اإلبدايل إال ثالثة أشياء :    
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آ_ أال يـَُؤدي هذا اإلبدال إىل والدة كلمٍة ذات حروف ال تَْأتلف أو ال   
  تنسجم مع النظام الصويت للعربية .

أال يؤدي اإلبدال إىل مشرتك َلْفظي _ ما أمكن ذلك _ و إذا كان ب_ 
ال بد من وقوع االشرتاك فيـَُفضَّل املشَرتُك اللفظي األَقل شيوعًا . أمَّا َمْنع وقوعه 

  فأمر غري ممكن . 

َتاح لنا لِمراعاِة هذين الشرَطْني هو حريَّتنا يف اختياِر موقع 
ُ
و اهلامش امل
  طبيعةُ  احلرف املبَدل . احلرف املبَدل منه و 

ج_أن يـُْقَصر استعماُل اإلبدال على املصطلحات العلمية و للضرورة ، 
  أي عند انعدام إمكانية الرتمجة أو االشتقاق الصرّيف .

  التوصيات الخاصة :
اعتماد االشتقاق اللغوي بأنواعه : اإلبدايل و التقلييب و النحيت و اإلحلاقي 

  لح العلمي العريب .وسيلة من وسائل وضع املصط
اإلفادة من االشتقاق اللغوي عامة و اإلبدايل منه خاصة يف الداللة على 

 الفروقات التنويعية و التدرجيَّة يف املصطلح العام. 
أن تراعى خصائص العربية الصوتية و الصرفية و الداللية عند إعمال 

 وتلك اخلصائص .االشتقاق اللغوي لئال يؤدي هذا االشتقاق إىل ألفاظ ال تتفق 
أن يقتصر يف اإلفادة من االشتقاق اللغوي على مقتضيات االصطالح 

  العلمي.  

  التوصيات العامة :
  تعميق تعليم وتدريس العربية يف مراحل الدراسة كافة 



  ٢٨

املصطلح ومنهجية التعريب يف املناهج اجلامعية للكليات  مإدخال مقرر عل
  ذات العالقة .

  التوثيق:
 ١االشتقاق : – عبد اهللا أمني - ١
 ٢٣٤دراسات يف فقه اللغه :–د. صبحي الصاحل  - ٢
 ١٣٤-  ١٣٣:  ٢اخلصائص   –ابن جين  - ٣
  ١االشتقاق :  –عبد اله أمني  - ٤
 ٥٢:  ١شرح الشافية  –ينظر : الطي االسرتابادي  - ٥
  ٢٢٧و  ٧٠ابن فارس الصاحيب :  - ٦
ذيب املقدمة اللغوية للعاليلي :  - ٧   ٧٤ – ٧٣ينظر : د. أسعد علي و 
   ١٦٢د. مزيد نعيم : الصيغ الرباعية و اخلماسية  و  - ٨
  ٢٢٧و د. ناصر حسن علي : الصيغ الثالثية :  - ٩
   ١٩٧فقد اللغة :  –علي عبد الواحد وايف  - ١٠
  ٢٠٤د. صبحي الصاحل : دراسات يف فقه اللغة  - ١١
   ٣٩١االشتقاق :  –عبد اهللا أمني  - ١٢
  ٦٢- ٦١يب : التعريب و تنسيقه يف الوطن العر  –د. حممد املنجي الصيادي  - ١٣
 ٣٨٨:  ٣/  ٣٢جملة جممع دمشق ج  –املولد والعامي  –مصطفى الشهايب  - ١٤

– ٣٨٩   
  زرق –اللسان  - ١٥
   ٢٠٥ – ١٩٢املعجم العريب املختص :  –مجعية املعجمية بتونس  )١٤ - ١٦
  املرجع السابق نفسه  - ١٧
   ٣٤٧:  ١املزهر  –السيوطي  - ١٨
 اللسان حذلق - ١٩
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   ٣٣١عبد اهللا أمني / االشتقاق :  - ٢٠
   ٩:  ١لتنوخي / مقدمة كتاب االبدال أليب الطيب اللغوي عز الدين ا - ٢١
  ٢٣٩/ ٤و سيبويه  – ٣٢٦:  ١ابن عصفور االشبيلي / املمتع يف التصريف  - ٢٢
   ٧٧،  ٦١ابن السكيت / اإلبدال :  - ٢٣
   ٤٦٠: ١السيوطي / املزهر  - ٢٤
   ٧- ٦:  ١عز الدين التنوخي / مقدمة كتاب اإلبدال أليب الطيب  - ٢٥
و يسمَّيه االشتقاق األكرب ، و ميثل له بـ نعق  ١٥: مفتاح العلوم  –السكاكي  - ٢٦

ق .    و 
   ٤٦٠:  ١السيوطي / املزهر   - ٢٧
   ٥٣٨:  ١املرجع السابق نفسه   - ٢٨
    ٤٦٢:  ١) املرجع السابق نفسه ٢٧ - ٢٩
  ٢٤٦: ١) ابن جين  سرصناعة األعراب ٢٨ - ٣٠
من سورة  ٣٥. وهي االيه  ٣٠٧: ٥البحر احمليط –أبو حيان االندلسي  - ٣١

 يوسف 
 ١٨٦:  ١يل /االمايل القا - ٣٢
 ٨: ١عز الدين التنوخي / مقدمة كتاب االبدال اليب الطيب  - ٣٣
 ٨٦٣ابن الناظم /شرح األلفيه :  - ٣٤
 ٣٠٠ابن مالك : تسهيل الفوائد : - ٣٥
 ٩٢ابن السكيت /اإلبدال : - ٣٦
 ٩٩املرجع السابق نفسه :  - ٣٧
 ١٤١املرجع السابق نفسه : - ٣٨
 ١٢١املرجع السابق نفسه : - ٣٩
 ١٢٤ابن السكيت /اإلبدال : - ٤٠
 ١١١ملرجع السابق نفسه :ا - ٤١
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 ١١٤- ١١٣املرجع السابق نفسه : - ٤٢
دراسات يف فقه –وينظر : د. صبحي الصاحل  ٤٦١: ١املزهر  –السيوطي  - ٤٣
 ٢٦٥اللغة :
د:حممد محاسة عبد الطيف /ظاهرة اإلعالل واإلبدال يف العربية ... /جملة جممع  - ٤٤
 القاهرة
     ١٥٥: ٤٨ج  - ٤٥
العربية واإلبدال ... /جملة جممع  ةلغد. مصطفى جواد /أثر التضعيف يف تطور ال - ٤٦
 القاهرة
   ٥٨: ١٩ج  - ٤٧
  العبهلة :اإلمهال والرتك  - ٤٨
 ٤٦٠: ١السيوطي /املزهر  - ٤٩
 ٢٤٦:  ١ابن جين / سرصناعة االعراب  - ٥٠
 ٣٤٧: ١السيوطي /املزهر  - ٥١
 ٣اإلبدال البن السكيت : –هفنر/ الكنز اللغوي  - ٥٢
 ٣٤٥: ١الفارايب / ديوان األدب   - ٥٣
 ٢٢٥ الثعاليب / فقه اللغة : - ٥٤
 ٢٣٧املرجع نفسه : - ٥٥
 ٢٠٨املرجع نفسه:  - ٥٦
 ١٠٢: ١ابن سيدة /املخصص  - ٥٧
 ١/٩٣املرجع نفسه  - ٥٨
 ١/٧١املرجع نفسه  - ٥٩
 ابن منظور/ لسان العرب : جبر - ٦٠
 املرجع نفسه : بعط - ٦١
 املرجع نفسه : تلع - ٦٢
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 ٢٣٩د. صبح الصاحل / دراسات يف فقه اللغة : - ٦٣
 ١٥٢:  ٢ابن جين /اخلصائص  - ٦٤
 ٢/٨٢املرجع نفسه  - ٦٥
ود. علي عبد الواحد  ١١١بارك / فقه اللغة وخصائص العربية  : ينظر حممد امل - ٦٦
 وايف فقه
  ١٨٦اللغة : - ٦٧
  ١٦٥د. صبحي الصاحل / دراسات يف فقه اللغة :  - ٦٨
 ١٦٧دراسات يف فقه اللغة :–د. صبحي الصاحل  - ٦٩
 ٣٧٠عبد اهللا أمني/ االشتقاق : - ٧٠
 يسمي بعضهم اإلبدال تعاقب أو معاقبة  - ٧١
 ٤٢: ١دال اليب الطيب اللغوي  عز الدين التنوخي/ مقدمة اإلب - ٧٢
 ٤٢: ١املقدمة  –اإلبدال اللغوي اليب الطيب  - عز الدين التوخي - ٧٣
ذيب املقدمة اللغوية للعاليلي  :  - ٧٤  ١٧٨د.أسعد علي / 
 ٤٢: ١مقدمة كتاب اإلبدال اليب الطيب اللغوي  –عز الدين التنوخي  - ٧٥
جممع دمشق  جملة - مصطفى الشهايب / مالحظات على معجم األلفاظ الزراعية - ٧٦
٢٥: ٢٣/٣ 

مع األردين  - ٧٧  ٢٢٣:  ٣٥د. سلمان قطاية/ مصطلحات سريات اخليل / جملة ا
د. عبد الكرمي اليايف / جتربيت يف تعريب املصطلحات العلمية / جملة جممع  - ٧٨
 ٨٠٦:  ٥٣/٤دمشق 
 ١٣مصطلحات علمية :  –د. صالح الدين الكواكيب  - ٧٩
 ١٥٨– ١٥٧:  ٢ابن جين / اخلصائص  - ٨٠
 ١٥٤– ١٥٣لصاحل /دراسات يف فقه اللغة : د. صبحي ا - ٨١
 ٣٧٠عبد اهللا أمني / االشتقاق : - ٨٢
 ٣٦٧– ٣٥٤عبد اهللا أمني / االشتقاق : - ٨٣



  ٣٢

 ٢٤٦د. صبحي الصاحل /دراسات يف فقه اللغة : - ٨٤
 ٢٧٤: ١٣ابن سيدة  /املخصص  - ٨٥
 ٢٦٦د.صبحي الصاحل /دراسات يف فقه  اللغة :  - ٨٦
 ٣٧٦أدب الكاتب : –ابن قتيبة  - ٨٧
 ومابعدها ٤٦٢: ١يف التصريف ابن عصفور/املتع  - ٨٨
 ومابعدها  ٤٦٢: ١السيوطي / املزهر   - ٨٩
ذيب املقدمة اللغوية للعاليلي :  - ٩٠  ١٧٨د. أسعد علي / 
 ابن منظور /لسان العرب : مت ، مط  - ٩١
مع / جملة جممع القاهرة  - ٩٢ : ٤جممع القاهرة / مصطلحات األلوان اليت أقرها ا
٢٣- ٢٢ 

  ٢٧٢- ٢٧١: ١الفارايب / ديوان األدب  - ٩٣
 ١٠٠- ٩٩: ١املخصص  –ابن سيدة  - ٩٤
 ١٩٥علم الرتمجة : –د.فوزي عطية  - ٩٥
مع العراقي  ج  –املصطلح العلمي ووحدة الفكر  –د. مجيل املالئكة  - ٩٦ جملة ا
١٠٩: ٣٤/٣ 


