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الدراسات العليا جامعة فوترا اؼباليزية استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة حبث مقدـ إىل قسم 
 اؼباجستَت يف اللغة العربية

 
 

توليدي الفونولوجي الالكلمات المعللة والمبدلة في السور الطواؿ استنادا إلى   
 

 إعداد
 

 أذىاني بنت عالم الدين 
 

5105 تشرين الثاني  
 
 

  المشرؼ: األستاذ المشارؾ الدكتور عبد الحليم محمد
 كلية اللغات الحديثة واالتصاؿ : الكلية

 
 

استنادا إىل  تناقش ىذه الدراسة اليت ربمل عنواف "الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة يف السور الطواؿ
الصوتية من البنية العميقة كىي أصل الكلمة إىل البنية السطحية كىي " التغَتات الفونولوجي التوليدم

 عملييت اعإعلاؿ كاعإبداؿ يُت تتغَت الكلمات دكف الكلمة اؼبعللة كاؼببدلة.  إذ تظهر مشكلة يف
 لذلك، تسعى ىذه الدراسة إىل ربقيق ثلاث أىداؼ رئيسية  تلك التغَتات.سبب يدكث معرفة 
عللة كاؼببدلة اليت تتملل فيها ااىرتا اعإعلاؿ كاعإبداؿ يف السور الطواؿ استخراج الكلمات اؼبكىي 

كتعيُت البنية العميقة كالبنية السطحية، كتوضيح كيفية تشكيل كيدكث عمليات اعإعلاؿ كاعإبداؿ يف 
بإقامة قواعد القطعة، كقواعد السمة اؼبميزة، كالقواعد  الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة يف السور الطواؿ

لتحويلية، مث إبراز أسباب التغَتات بُت الصوائت كالصوامت يف الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة يف السور ا
كقد مت استخداـ اؼبنهج الوصفي التحليلي يف ىذه من البنية العميقة إىل البنية السطحية.  الطواؿ 

لكلمات احملللة، الدراسة بغرض ربليل البيانات.  كتطرقت البايلة إىل كصف الظاىرة الصوتية يف ا
ليتم بعدىا ربليل كتوزيع الكلمات كفقان لتقسيمات عمليات اعإعلاؿ كاعإبداؿ كحبسب شركط كل 
عملية تغيَت من خلاؿ نقل الكتابة الصوتية لتوضيح التغيَت الناتج من البنية العميقة إىل البنية 

( منها خضعت لعملية ٔٓ( كلمة، )ّٔلقد مشل ربليل البيانات )السطحية من النايية الصوتية.  
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الدراسة أف التغَتات الناذبة يف الكلمات ( منها خضعت لعملية اعإبداؿ.  ككشفت ٕاعإعلاؿ، ك)
اؼبعللة كاؼببدلة كاليت تطرأ على الصامت أك الصائت ربدث يف يالة استخداـ أقرب صوت أك ظبة 

ا.  كلتسهيل يركة اللساف يف فبيزة بغرض زبفيف نطق الصوامت أك الصوائت عند تتاليهما أك ذباكرنب
نطق تلك الكلمات عندما ربتوم األصوات اؼبتوالية كاؼبتجاكرة على السمة اؼبقابلة.  قد تؤثر التغَتات 
الصوتية للكلمات يف تغيَت اؼبقطع الصويت إما بتغيَت عدد اؼبقاطع أك أنواع اؼبقاطع يف الكلمات.  

عللة كاؼببدلة إما بسبب عملية التحوؿ أك اعإسقاط أك كربدث عملية التغَتات الصوتية يف الكلمات اؼب
االنصهار.  كيبكن أف نستنتج أف التغَت الصويت لبعض الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة قد يرتبط بالسمة اليت 

 تتضمنتها قطع األصوات كاليت قد ربدث بطريقة مرتبة.  
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirement for the degree of Master of Arts 

 
 

VOCALIZATION AND SUBSTITUTION WORDS IN AL-SUWAR AL-ṬIWĀL 
BASED ON GENERATIVE PHONOLOGY 

 
By 

 
AZHANI BINTI ALMUDDIN 

 
November 2015 

 
 

Chair :  Assoc. Prof. Ab. Halim Bin Mohamad, PhD  
Faculty :  Modern Languages and Communication 
 
 
The research entitled “Vocalization And Substitution Words In Al-Suwar Al-
Ṭiwāl Based On Generative Phonology” discusses the change of sound from 
the underlying structure that is from the original words to the surface structure 
that is substitution and vocalization words.  The problem that arises from the 
substitution and vocalization process is when the word has changed from the 
original form and there is no explanation for these changes.  Thus this research 
is to fulfill three main objectives that are to remove the substitution and 
vocalization words which undergo the process of substitution and vocalization 
in Al-Suwar Al-Ṭiwāl and determine the underlying structure and surface 
structure, explain the occurrence of the formation of substitution and 
vocalization process in substitution and vocalization words in Al-Suwar Al-Ṭiwāl 
to build a segment formula, features formula and transformational formula, 
explain the reason for the change from the underlying structure to the surface 
structure that occurrs between vowel and consonant in the substitution and 
vocalization words in Al-Suwar Al-Ṭiwāl.  The data was analysed by qualitative 
and descriptive explanation, where the researcher had to first identify the 
phenomenon of sound in the analyzing words, and then analyze and classify 
words according to the division of substitution and vocalization processes 
depending on the same process of change by way of transcription to explain 
the change from the underlying structure to the surface structure from the 
aspect of the change of sound.  63 words was analyzed, with 56 words which 
undergo the vocalization process, and 7 words which undergo the substitution 
process.  The study found that the occurrence of the changes that happen to 
the substitution and vocalization words involving consonant and vowel was by 
taking the closest sounds or same sound in terms of distinctive features that 
was to ease the pronunciation when the consonant or vowel are in consecutive 
and contiguous arrangement.  This was also done to ease the movement of 
tongue in pronouncing words when the consecutive and contiguous sound 
contains the opposite features.  The change of sound in words also affects the 
change of syllable either the change of number of syllables or the type of 
syllables in words.  The process of the sound change in the substitution and 
vocalization words occurs either through the change process, the abortion 
process, or coalescence process.  It can be concluded that the change of 
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sound for some substitution and vocalization words involves the features 
contained in the segment of sound, and happened systematically and with a 
reason. 
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Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia 
sebagai memenuhi keperluan untuk ijazah Master Sastera 

 
 

PERKATAAN AL-MUʻALLALAH DAN AL-MUBADDALAH DALAM AL-
SUWAR AL-ṬIWĀL DARI SUDUT FONOLOGI GENERATIF 

 
Oleh 

 
AZHANI BINTI ALMUDDIN 

 
November 2015 

 
 

Pengerusi :  Prof. Madya Ab. Halim Bin Mohamad, PhD 
Fakulti : Bahasa Moden dan Komunikasi 
 
 
Kajian yang bertajuk “Perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah dalam Al-
Suwar Al-Ṭiwāl Dari Sudut Fonologi Generatif” membahaskan mengenai 
perubahan bunyi dari struktur dalaman iaitu asal perkataan kepada struktur 
permukaan iaitu perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah.  Masalah yang 
timbul bagi proses Al-Iʻlāl dan Al-Ibdāl adalah perkataan yang berubah dari 
asalnya mengalami perubahan tanpa penjelasan berlakunya perubahan 
tersebut.  Kajian ini dijalankan bagi memenuhi tiga objektif utama, iaitu 
mengeluarkan perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah yang mengalami 
proses Al-Iʻlāl dan Al-Ibdāl dalam Al-Suwar Al-Ṭiwāl dan menentukan struktur 
dalaman dan struktur permukaan, menerangkan pembentukan berlakunya 
proses Al-Iʻlāl dan Al-Ibdāl dalam perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah 
dalam Al-Suwar Al-Ṭiwāl dengan membina rumus segmen, rumus fitur dan 
rumus transformasi, menjelaskan sebab perubahan dari struktur dalaman 
kepada struktur permukaan yang berlaku antara vokal dan konsonan dalam 
perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah dalam Al-Suwar Al-Ṭiwāl.  Data 
dianalisis secara kualitatif dan dihuraikan secara deskriptif, di mana pengkaji 
perlu mengenal pasti fenomena bunyi dalam perkataan yang dianalisis, 
kemudian menganalisis dan mengelas perkataan tersebut mengikut 
pembahagian Al-Iʻlāl dan Al-Ibdāl berdasarkan proses perubahan yang sama 
dengan mentranskripsikannya bagi menjelaskan perubahan yang berlaku dari 
struktur dalaman kepada struktur permukaan.  Sebanyak (63) perkataan 
dianalisis, (56) perkataan yang mengalami proses Al-Iʻlāl  dan (7) perkataan 
yang mengalami proses Al-Ibdāl.  Kajian mendapati bahawa berlakunya 
perubahan bunyi dalam perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah yang 
melibatkan konsonan dan vokal kepada bunyi yang hampir atau bunyi yang 
sama dari segi fitur distingtif adalah untuk meringankan sebutan ketika 
susunan di antara konsonan atau vokal yang berturutan dan berdekatan.  Ini 
juga bagi memudahkan pergerakan lidah ketika penyebutan perkataan apabila 
bunyi yang berturutan dan berhampiran mengandungi fitur yang berlawanan.  
Perubahan bunyi dalam perkataan juga memberi kesan kepada perubahan 
suku kata sama ada perubahan dari bilangan suku kata atau jenis suku kata 
dalam perkataan.  Proses perubahan bunyi dalam perkataan Al-Muʻallalah dan 
Al-Mubaddalah berlaku sama ada melalui proses perubahan, proses 
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pengguguran, atau proses peleburan.  Dapat disimpulkan bahawa perubahan 
bunyi bagi sesetengah perkataan Al-Muʻallalah dan Al-Mubaddalah melibatkan 
fitur yang terkandung dalam segmen bunyi, dan berlaku secara sistematik dan 
bersebab. 
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 شكر وعرفاف
 
 

بسم اهلل الرضبن الرييم.  اغبمد هلل رب العاؼبُت.  كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت 
كعلى آلو كصحبو أصبعُت.  اغبمد هلل تبارؾ كتعاىل، كأشكره على كافر نعمو من تلبيت القلب كالصرب 

كالقوة كجزيل عطائو، كأصٌلي كأسٌلم على رسولو ؿبمد كعلى آلو كصحبو، كمن تبعهم بإيساف كالركح 
 إىل يـو الدين.

 

أتقدـ خبالص الشكر كجزيل اللناء لعميد كلية اللغات اغبديلة كاالتصاؿ األستاذ اؼبشارؾ الدكتور عبد 
الدراسة من البداية يىت زمرم أضبد كألعضاء ىيئة التدريس يف ىذه الكلية ؼبنح فرصة  @اؼبعطي 

النهاية.  كذلك أخص بالشكر كأعظم التقدير ؼبشريف الكراـ: األستاذ اؼبشارؾ الدكتور عبد اغبليم بن 
دكتورة جيء راضية بنت ميزة كاألستاذ اؼبشارؾ الدكتور أدم يسراف بن عبد العزيز على ما الؿبمد ك 

دراسة.  كال كتابة ىذه اليم يل طواؿ فًتة  بذلوه من الوقت كالتشجيع كالنصح األمُت كاعإرشاد الق
يفوتٍت أف أشكر الدكتور عادؿ سليماف البقاعُت كاألستاذ الدكتور عبد القادر مرعي اػبليل على 

 اؼبعلومات القيمة كتشجيعهما يل. 
   

كأخَتنا كليس آخرنا، يطيب يل أف أعرب عن جزيل الشكر لوالدٌم اغببيبُت عامل الدين بن إدريس 
بنت يوسف كصبيع إخويت على دعائهم اؼبتواصل كلدعمهم طوؿ فًتة دراسيت.  كال أنسى أف  كنسيمة

 أشكر صبيع الزملاء كالصديقات الذين ساعدكٍل يف إجراء ىذه الدراسة.  
 

 أذىاٍل بنت عامل الدين
 فرليس

َُِٓ 
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 اؽباء ق 
 الواك ك 
 الياء م 
ṯ التاء اؼبربوطة ة 

 (ِ: ُْٖٗ، Dewan Bahasa dan Pustakaك ّٓ: ََُِ)انظر الغامدم، 
 

 الصوت الصائت
الدولياألبجدية الصوتية   اسم الصائت رمزه العربي 

  الفتحة _ى
  الكسرة ً_
  الضمة _ي
 ا _ى  الفتحة الطويلة 
 مً_   الكسرة الطويلة 
 ك_ي   الضمة الطويلة 
  الصوت اؼبزدكج اىكٍ 
  اىمٍ 

(ُِّ: ََِْ)انظر عبد اهلل،   
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 ة لمعالرموز المسترقائمة 
 الرمز الداللة

السابق الذم يقع قبل جذر الكلمة؛ أك إىل مورفيم اعإعراب أك مورفيم اعإشارة إىل 
    (َّْ: ُٖٔٗ)،  التنوين الذم يقع بعد جذر الكلمة

+ 

 - اعإشارة إىل اللايق

 = اعإشارة إىل السابق الزائد الذم يقع قبل السابق الذم يلحقو جذر الكلمة
الداللية، أم كجود السمةاعإشارة إىل كجود اؼبميزات الصوتية أك السمات   ]+[ 

[-] اعإشارة إىل غياب اؼبميزات الصوتية أك السمات الداللية، أم عدـ كجود السمة  
 ]...[ اعإشارة إىل الصورة الصوتية )األلوفوف(
 /.../ اعإشارة إىل الويدة الصوتية )الفونيم(

  اعإشارة إىل التوٌسع إىل
التغَت كموقع يدكث التغَتاعإشارة إىل اغبد الفاصل بُت عملية   / 

 __ اعإشارة إىل موقع يدكث عملية التغَت

أك إدراج القطعة إذا كقع  ،←اعإشارة إىل إسقاط القطعة إذا كقع الرمز بعد السهم 
←الرمز قبل السهم   

 

 # اعإشارة إىل الوقف الصامت أك الساكن أك يد الكلمة 

غَت مقبولةاعإشارة إىل صيغة مفًتضة أك غَت صحيحة أك   * 
 ص اعإشارة إىل الصوت الصامت

 ح اعإشارة إىل الصوت اؼبتحرؾ أك اغبركة 
 (ُٕٗٗكآخرين، ينٌا ك  ُّٗٗ ،Zaharaniك ُٖٔٗ ،Chomsky & Halle)انظر 
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 الفصل األوؿ
 

 المقدمة
 

 التمهيد 0،0
كاعإبداؿ بشكل تفصيلي يف الدركس الصرفية العربية.   لظاىريت اعإعلاؿ العديد من البايلُتلقد تطرؽ 

فيعد تطور الدراسة اللغوية لتوضيح الظواىر اؼبختلفة اليت بدأت بدراسة ااىريت اعإعلاؿ كاعإبداؿ يف 
كاعإبداؿ من نايية صرفية  علم الصرؼ الصويت.  كخلصت إىل أنو ال يبكن دراسة ااىريت اعإعلاؿ

كىذا ما أشار إليو غنيم غاًل عبد الكرَل ييث يقوؿ إف عملية تغيَت دبعزؿ عن النايية الصوتية.  
الكلمات يف علم الصرؼ ىي اؼبسبب يف تغيَت الصوت، أك أهنا اؼبؤدية إىل القضية الصوتية 

عبانب الصويت الذم ييعد أكلر (.  لذا يتطلب منا توسيع الدراسة يف الدرس الصريف لتشمل اُُٗٗ)
فلا يبكن (.  ِٕ-ِٔ: ُِٗٗكضويا كضبطا كقبوال عند اؼبستويُت األساسي كالتطبيقي )البكوش، 

أما كيفية تفسَت ااىريت (.  ٗ: َُٖٗأف تفسر الظواىر الصرفية إال على األساس الصويت )شاىُت، 
ة الكتابة الصوتية العاؼبية قبل إجراء علم الصرؼ الصويت فيكوف من خلاؿ معرف عنداعإعلاؿ كاعإبداؿ 

عملية ربليل اعإعلاؿ كاعإبداؿ للكلمات اؼبعللة كاؼببدلة، فتظهر ؿبصلات التحليل لبعض الكلمات 
ما تسعى إليو البايلة ىو تسليط الضوء ىذا كأف ـبتلفة عٌما مت ربليلو من جانب الدراسة الصرفية.  

ألصوات اؼبتغَتة على الكلمات اؼبتحولة إىل الكلمات اؼبعللة على معرفة أسباب التغيَتات الناذبة عن ا
كاؼببدلة من خلاؿ تطبيق النظرية الفونولوجية التوليدية بغرض يل تلك اعإشكاالت.  فجاءت ىذه 
الدراسة الستجلاء السمة اؼبميزة من خلاؿ تقدَل التربيرات اؼبناسبة.  كفق ىذا اؼبنطلق كقع اختيار 

فونولوجي ال استنادا إلى الكلمات المعللة والمبدلة في السور الطواؿ"البايلة على موضوع 
 .توليدي"ال
   

أف تعريف الشيء ىو مفتاح الدخوؿ إليو، كمن خلالو يتم الكشف عن نسبية اؼبفاىيم  من اؼبعركؼ
رية كاؼبصطلحات اليت يتناكؽبا عنواف ىذه الدراسة.  النظرية النحوية التوليدية التحويلية ىي أصل النظ

(، ُٕٓٗ) Syntactic Structure يف كتابو Naom Chomskyالفونولوجية التوليدية اليت ابتكرىا 
(، كقد ُٓٔٗ) Aspect of The Theory of Syntax كقد اهرٍت ىذه النظرية عنده يف كتاب 

.  مث اهرت (Standard Theory)عٌرفت ىذه النظرية باسم "النظرية اؼبعتمدة أك اؼبتفق عليها" 
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 The Sound Pattern ofختصة عبانب الدرس الصويت يف كتاباؼبالنظرية الفونولوجية التوليدية 

English (SPE) عندChomsky   &Halle (ُٖٗٔ اختلفت ىذه النظرية عن طرؽ التحليل  .)
األخرل من ييث طريقة توضيح العملية الفونولوجية فاستخدمت يف اعإطار النظرم علم الرياضيات 
لتوضيح البيانات من خلاؿ السمات اؼبميزة، مع تطبيق بعض رموز علم الرياضيات يف ىذه النظرية 

إىل غَت ذلك.  كقد اعتمدت ىذه الدراسة على ىذه دبا تتضمنو من علامات الناقص كالزائد كما 
 النظرية يف ربليل البيانات للكلمات اؼبعللة كاؼببدلة. 

 
استنادا إىل موضوع الدراسة اغبالية كربليل بيانات الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة، ال بد أف تسلط الضوء 

ؽبا علاقة كبَتة ببناء الكلمة كاعإبداؿ  اعإعلاؿ على تعريف كل من اعإعلاؿ كاعإبداؿ.  إف ااىرة
العربية، كىو جزء من الدرس الصريف العريب، ألف تصريف بعض الكلمات العربية يأيت بناءن على 
ااىرة اعإعلاؿ كاعإبداؿ سواء يف األفعاؿ أك األظباء.  كما قاؿ ابن اغباجب: اعإعلاؿ ااىرة صرفية 

يلة كغَت اؼبدية من الواك كالياء كاغبركات أك كصوتية متعلقة حبركؼ العلة اؼبدية كىي الصوائت الطو 
كآخركف،  سنظبي اعإعلاؿ إعلاال )عبد اغب الصوائت القصَتة كاؽبمزة، كنسبة إىل يركؼ العلة

(.  فقضية اعإعلاؿ يف الدرس الصويت ليست ؿبددة كما ىو اغباؿ يف الدرس الصريف، ِ: َُِّ
كقانوف  (Assimilation) كما يف اؼبماثلة الصوتية  ييث تطبق القوانُت الصوتية يف ربليل ىذه الظاىرة

.  كقاؿ اعبرجاٍل أما اعإبداؿ فهو "أف (Diphthong)اؼبزدكج اغبركي أك اغبركة اؼبزدكجة أك اؼبتقاربة 
هبعل يرؼ موضع يرؼ آخر لدفع اللقل" )ؿبمد، د.ت(.  فتطبق ااىرة اعإبداؿ يف الدرس 

 الظاىرة.الصويت اؼبماثلة الصوتية يف ربليل ىذه 
 

كاستنادا إىل ضمن ربليل البيانات اليت تضمنت ااىريت اعإعلاؿ كاعإبداؿ التجأت البايلة إىل 
استخداـ البيانات احملللة من خلاؿ عملية استقصاء الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة الواردة يف السور الطواؿ 

كرَل يىت تكوف مساية ىذه الطواؿ، كىو قسم من أربعة أقساـ من سور القرآف ال كاؼبعركفة بالسبع
الدراسة ؿبددة بضوابط تقيده عند يد معُت، كفق ضوابط معينة.  لقد اختلفت مسميات ىذه 

(، كاتفق َُالسور، فقد أطلق عليها علي عبد اغبليم ؿبمود السبع الطواؿ كالسبع األيكؿ )د.ت: 
ختلف الزرقاٍل معهما (، كاُّٖمعو السيوطي ييث استعمل مفردة السبع الطواؿ يف كتابو )د.ت: 

(، كخالفهم  الزركشي يف صبيع تلك اؼبسميات ِّٓليستخدـ الطواؿ السبع يف كتابو )د.ت: 
(.  ككفق ىذه اؼبسميات، شق موضوع ِْْ: ُِٕٗالسابقة الذكر ليلقبها بالسبع الطُّوىؿ يف مؤلفو )

اء البيانات ىذه ىذه الدراسة طريقة من خلاؿ اختيار "السور الطواؿ" بشكل عاـ ليتم استقص
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الدراسة اعتمادا على السور الست األكىل فقط ال صبيعها، لًتكز الدراسة على: سورة البقرة، كآؿ 
عمراف، كالنساء، كاؼبائدة، كاألنعاـ، كاألعراؼ.  كفبا سبق، يعد سبب اختيار البايلة السور الست 

أهنا سوريت األنفاؿ كالتوبة من خلاؿ األكىل ال السابع لوجود اختلاؼ يف ربديد السورة السابعة، كقيل 
 (.  ُّٖ: ُٕٗٗعدـ كجود فاصل بالبسملة، كقيل أهنا سورة يونس )القطاف، 

     
للكشف لقد اىتم كلَت من البايلُت بتحليل ااىريت اعإعلاؿ كاعإبداؿ من اعبانبُت الصريف كالصويت 

لتخفيف الشمولية يف ربليل بعض الوجوه القضية اؼبتعلقة بتطور الدرس لك عن احملصلة بأسلوب علمي 
اللغوم اغبديث، لكن بعضهم مل يطبقوا نظرية لغوية يديلة، كمن ىنا فإف اعإشكالية احملورية اليت 
سعت البايلة ؼبعاعبتها يف كشف الستار عن ااىريت اعإعلاؿ كاعإبداؿ ىو تطبيق النظرية الفونولوجية 

يف ربليل الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة بإقامة قواعد القطعة، كقواعد السمة، كالقواعد التحويلية التوليدية 
اعتمادا على طريقة ربليل الظواىر الفونولوجية لتلك النظرية، من ييث استجلاء ااىريت اعإعلاؿ 

 كاعإبداؿ بدقة علمية كموضوعية.  
 

اؼبتلقي نتيجة ـبتلفة عما توصل إليو اآلخركف كما يبيز ربليل الكلمات يف ىذه الدراسة ىو إعطاء 
كغبل اؼبشكلات بطريقة أكلر كضويا كقبوالن عند اؼبتلقي يف عصرنا اغباضر.   ،كطريقة علمية جديدة

كهتدؼ البايلة من إجراء ىذه الدراسة إىل ربليل اغباالت اليت يتم فيها التغيَت يف يركؼ العلة 
اؼبعللة كبُت فونيمات أخرل يف الكلمات اؼببدلة لتوضيح كاؽبمزة كالصوائت الستة يف الكلمات 

الكيفية اليت يتم ّٔا التغيَت يف الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة مع تقدَل األسباب اليت أدت إىل يدكث تلك 
 الظواىر.

 
كأما منهج ىذه الدراسة فهو اؼبنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات ذات العلاقة بظاىرة اعإعلاؿ 

اؿ.  كيددت البايلة اؼبعيار التحليلي الختيار البيانات يف الكلمات اليت تتضمن على عملية كاعإبد
التغَتات بسبب الصوتية دكف غَتىا.  كاعتمدت البايلة يف ذلك على ؾبموعة من اؼبراجع كاؼبصادر 

يف الصرؼ  اؼبوثوقة ذات الصلة الوثيقة باؼبوضوع كمنها "اؼبنهج الصويت للبنية العربية: رؤية جديدة
 ػػل   Fonologi Generatif: Teori dan Penerapanشاىُت، ككتابالعريب" لعبد الصبور 
Zaharani Ahmad كهتدؼ البايلة من خلاؿ ىذه الدراسة إىل إعطاء نتيجة علمية كصورة  .

 جديدة يف يل اعإشكاليات اليت زبٌص الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة.
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 مشكلة البحث 5،0
تفسَت سبب يصوؿ التحوالت الصوتية يف أصل الكلمة إىل الكلمة اؼبعللة كاؼببدلة قد النقاش عن 

ك الظاىرتُت.  تناكلتها دراسات عدة كمن جوانب ـبتلفة، لكن مل يتم التوصل لتفسَت مقنع ىبص تل
رباع يُت قاؿ "ال شك أف مسألة اعإعلاؿ سبٌلل عقدة مقيمة يف درس العربية...  كىذا ما ذىب إليو

(.  لذلك اعتمد البايلوف على ُٕ: ََِٔأمتد إىل تفصيل يستقرم ما قيل يف ىذه اؼبسألة" ) لن
تفسَت سابق لعلماء سابقُت كتقيدكا بتفسَت أكلئك العلماء دكف بذؿ ؿباكلة جديدة من خلاؿ تطبيق 

دثوف يف ربديد النظرية اللغوية يف ربليل الظاىرتُت.  كىذا ما أشار إليو اغبساٍل يُت قاؿ "مل ىبرج احمل
 (. ٓٓ: َُِِغرض اعإعلاؿ عما قالو القدماء" )

  
بناء على ما تقدـ، ترل البايلة أف توضيح عملية التغَتات يف الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة بطريقة دقيقة 
ال يتم من خلاؿ النظر إىل عملية التغَتات اغباصلة يف أصوؿ الكلمات عند ربوؽبا إىل الكلمات 

ة يصرا، كلكن يتم من خلاؿ تقدَل مربرات مناسبة كدقيقة عن سبب يدكث تلك اؼبعللة كاؼببدل
جية أخرل.  كقد أشار التغَتات اعتمادا على عنصر السمات اؼبميزة يف قطع األصوات كعناصر فونولو 

رباع يُت قاؿ "اؼبشكلة يف اؼبعتل تؤثر يف طبيعة التشكلات الصوتية اليت زبضع للتغَت"  إىل ذلك
(ََِٔ :ُٖ) . 
  

من خلاؿ تلك اؼبنطلقات، تبادر ىذه الدراسة دبحاكلة تفسَت آلية يصوؿ تلك التغَتات مع توضيح 
أسباب يدكث التحوالت الصوتية يف الكلمات األصلية اؼبتحولة إىل الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة.  

تم النظرية كذلك من خلاؿ تطبيق نظرية لغوية يديلة كىي النظرية الفونولوجية التوليدية ييث هت
بتوضيح التحوالت الصوتية من البنية العميقة إىل البنية السطحية من خلاؿ ربليل البيانات.  لذا يتم 
ربليل البيانات يف ىذه الدراسة للكلمات اؼبعللة كاؼببدلة يف السور الطواؿ بغرض ربديد مساية 

 اختيار البيانات بشكل ؿبدكد ال مطلق.   
            

 أسئلة البحث 0،5،0
 تتمحور مشكلة البحث يوؿ األسئلة اآلتية:            

 ( ما الكلمات اليت ربدث فيها عمليتا اعإعلاؿ كاعإبداؿ يف السور الطواؿ؟ُ
 كاؼببدلة يف السور الطواؿ؟( كيف ربدث عملية اعإعلاؿ كاعإبداؿ يف الكلمات اؼبعللة ِ
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 ( ؼباذا ربدث التغَتات يف الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة يف السور الطواؿ؟  ّ
 

 أىداؼ البحث 3،0
 يهدؼ البحث إىل ربقيق عدة أىداؼ رئيسة، كىي:

( استخراج الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة اليت تتملل فيها ااىرتا اعإعلاؿ كاعإبداؿ يف السور الطواؿ ُ
 لبنية العميقة كالبنية السطحية.كتعيُت ا

( توضيح كيفية تشكيل كيدكث عمليات اعإعلاؿ كاعإبداؿ يف الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة يف السور ِ
 بإقامة قواعد القطعة، كقواعد السمة اؼبميزة، كالقواعد التحويلية. الطواؿ

من بدلة يف السور الطواؿ ( إبراز أسباب التغَتات بُت الصوائت كالصوامت يف الكلمات اؼبعللة كاؼبّ
 . البنية العميقة إىل البنية السطحية

 
 حدود البحث 4،0

اقتصرت ىذه الدراسة على ربليل الكلمات احملددة ربليلا فونولوجيا، كىي يف ذلك تعتمد على أسس 
 الصوتيات )الفونيتيك( جزئيا يف بعض األيياف، كلكن اعإطار العاـ ىو الفونولوجية.

 
كتستخرج بيانات الكلمات احملللة من السور الطواؿ للقرآف الكرَل كىي: سورة البقرة، كآؿ عمراف، 
كالنساء، كاؼبائدة، كاألنعاـ، كاألعراؼ يصرا. كيرجع سبب اختيار البايلة للسور الطواؿ دكف غَتىا 

اؼبماثلة كاؼبزدكج يف اختيار البيانات لتعلق ااىريت اعإعلاؿ كاعإبداؿ من اعبانب الصويت بظاىريت 
 .Mohd. Zaki Abdاغبركي كاليت تنتشر ااىرة اؼبماثلة بكلرة يف القرآف الكرَل.  كىذا ما ذىب إليو 

Rahman  ،ييث يقوؿ أف ااىرة اؼبماثلة مًتابطة بظاىرة اعإدغاـ يف قراءة القرآف الكرَل، فتبعا لذلك
على وبتوم القرآف الكرَل  ). ٖٓ: ََِٕ) األمللة اؼبتعلقة ّٔذه الظاىرة موجودة يف القرآف الكرَل

عدد من الكلمات اؼبعللة أكلر من الكلمات اؼببدلة بناء على ما قامت بو البايلة من استقصاء 
سطحي كعشوائي للكلمات اؼببدلة يف صبيع سور القرآف الكرَل، ككجدت أف معظم الكلمات اؼببدلة  

ة النظرية كانت يف السور الطواؿ، كىذا مهم للحصوؿ على بيانات تتوافق مع القواعد العاؼبية كخاص
الفونولوجية التوليدية فأمكن تطبيق ىذا التحليل يف اللغة العربية صبيعها ليتواءـ مع مصطلح 

 "التوليدية" الوارد يف مسٌمى ىذه النظرية.  
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كمن اعبانب اآلخر، اختارٍت البايلة البيانات احملللة من ييث استقصاء ىذه الكلمات من السور 
طواؿ.  كىو قسم من أربعة أقساـ من سور القرآف.  فسور الطواؿ عددىا الطواؿ أك اؼبعركفة بالسبع ال

سبعة كىي البقرة، كآؿ عمراف، كالنساء، كاؼبائدة، كاألنعاـ، كاألعراؼ.  كأما السورة السابعة فهناؾ 
اختلاؼ يف ربديد سورهتا، قيل أهنا سوريت األنفاؿ كالتوبة من خلاؿ عدـ فصلهما بالبسملة، كقيل 

(.  تبعا لوركد اختلافات يف تعيُت السورة السابعة، يددت ُّٖ: ُٕٗٗونس )القطاف، ىي سورة ي
ىذه الدراسة بسور ست فقط.  كعليو، اختارت البايلة موضوع الدراسة اؼبعنوف بػػ"السور الطواؿ" ال 

 السبع الطواؿ، أك الطواؿ السبع ييث تستقصي البايلة البيانات من السور الست األكىل ال السبع.
 

أكضحنا سابقا، سبب اختيار السور الطواؿ كالسور الست من السبع الطواؿ.  كانطلاقا من ذلك، 
( كلمة فقط، ككصل آّموع الكلي ّٔذبد البايلة أف الكلمات احملللة يف الفصل الرابع قد بلغت )

ي ( كلمة ىو العدد النهائُٖٔ( كلمة، ييث أف عدد )ُٖٔللكلمات اليت ايتوت على البيانات )
بعد يذؼ الكلمات اليت تكررت من اعبنس ذاتو يف سورة كايدة، لتضيف البايلة قائمة كلمات 

( كلمة، أما ٔٓالسور الطواؿ صبيعها يف ملحق الدراسة.  كقد بلغ عدد الكلمات اؼبعللة للتحليل )
على ( كلمات.  كييث أف عدد الكلمات اؼببدلة اليت ربتوم ٕعدد الكلمات اؼببدلة فقد كصل إىل )

( كلمات،  فالكلمات اليت مت اختيارىا عإجراء التحليل فقد تضمنت ٔصبيع السور الطواؿ قد بلغ  )
( كلمة.  كيعود سبب ُٕالكلمات اليت زبتلط بظاىريت اعإعلاؿ كاعإبداؿ ييث كصل عددىا إىل )

الذم  اختيار الكلمات اؼبختلطة بالظاىرتُت للكشف عن مشولية التحليل من ييث نوع الفونيمات
 يطرأ من خلالو تغَتات صوتية تتضمن فونيمات ـبتلفة.

   
ترل البايلة أف يل اعإشكاليات يف الكلمات احملللة يشمل جوانب كلَتة كىي: التغَتات يف اؼبقطع 
الصويت للكلمة، كالسمة اليت ربتوم عليها القطعة اؼبتغَتة.  كقد طبقت البايلة الطريقة اػبطٌية 

(linear)  كمل تستخدـ طريقة التحليل يف التحليل عند استخدامها النظرية الفونولوجية التوليدية
  .(non-linear)اللاخطٌي 

 
كقد يددت النظرية الفونولوجية التوليدية عوامل خاصة يف اختيار البيانات، فينبغي استيفاء شركط 

احملللة يف الفصل الرابع الشركط لذلك.  كمن ىذا اؼبنطلق فقد استوفت البيانات اؼبختارة كالكلمات 
 التالية:
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أف تكوف الكلمات متضمنة على عمليات اعإعلاؿ كاعإبداؿ، فتخرج )بػىٍيع( مصدر لفعل معتل -ُ
 أجوؼ ياء ألهنا خلت من عمليتُت، كال يطبق ذلك على ما يباثلو.

بيانات أف تكوف الكلمات قياسية كليست ظباعية، كلذلك خلت كلمة )دـ( كما يشبهها من  -ِ
ىذه الدراسة.  اختارت البايلة الكلمات اليت يكوف ربوؽبا من اعبانب القياسي ال السماعي، ألف 
األمر السماعي ال ينطبق على كلمات اللغة العربية صبيعها كلكن يكوف يف كلمات معينة كؿبددة كال 

 زبضع لقواعد معينة.
 كلمات اللغة العربية كليس يف كلمة أف تكوف أكجو التغَتات عملية مشولية متكررة بكلرة يف -ّ

 كايدة، لذلك خرجت كلمة )دنيا( ك)أكاصل( من التحليل يف ىذه الدراسة.
أف تكوف الكلمة ؾبردة بإسقاط ضمائر النصب كيركؼ العطف لتتضح التغَتات األصلية دكف  -ْ

قع اعإعراب االرتباط بعناصر أخرل ييث أف الكلمات اؼبختارة من القرآف الكرَل تقـو على موا
.  اؼبختلفة، كبو: أىٍضطىرُّهي صارت أىٍضطىرُّ

أف تتضمن كلمات عديدة كلكن صبيع التغَتات اغباصلة تكوف على نفس النمط، كاختارت  -ٓ
البايلة الكلمة الوايدة بشكل عشوائي، كأما الكلمات اؼبتبقية فأضيفت البايلة إىل جداكؿ 

 ، قائم.الكلمات يف ملحق الدراسة، ملل: الئم، طائف
أف تكوف الكلمات اؼبختارة خالية من تأثَت اعبواـز أك كاائف كبوية أخرل عند تغيَتىا أم ال  -ٔ

تتأثر بالواائف النحوية يف تغيَتاهتا.  كما يف يذؼ عُت الكلمة من فعل معتل أجوؼ يُت تسبق 
، كبناء الفعل األمر من فعل معتل، كتغيَت يركات اعإعراب، فخل ت صبلة )إذ قلتم( الكلمة باعبواـز

 كما يشبهها البيانات اؼبختارة لتحديد عدد معُت من البيانات للتحليل.
أال يكوف ىناؾ تغيَت يف داللة كما يف تغيَت صيغة اؼببٍت للمعلـو إىل اؼببٍت للمجهوؿ، من ييث  -ٕ

أهنا تتغَت بدكف علاقة صوتية فيها كلكن ربتوم على كاائف صرفية، كملل ربوؿ كارل إىل كيكرل.  
ة الصوتية دكف فالكلمات اليت مت اختيارىا للتحليل ىي الكلمات اليت تتغَت بنية أصلها من النايي

 التغيَت يف داللتها، كما ىو اغباؿ يف أصل بنية األفعاؿ اؼبعتلة للكلمة اؼبعللة.  
خلت ىذه الدراسة من كلمة )قضايا( كما يشبهها من الكلمات احملللة من ييث يرل شاىُت  -ٖ

  (.ُُٖ: َُٖٗالسبب يف تغيَت ىذه الكلمة يرجع إىل آراء الصرفيُت يف ربديد كزهنا )
 

الكلمات احملللة اؼبختارة من األظباء كاألفعاؿ  لاصة القوؿ فإف ىذه الدراسة يقتصر على استقصاءكخ
اليت تطرأ عليها عمليتا اعإعلاؿ كاعإبداؿ من سور القرآف الكرَل الطواؿ الستة األكىل كىي: سورة 

 البقرة، كآؿ عمراف، كالنساء، كاؼبائدة، كاألنعاـ، كاألعراؼ. 
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 أىمية البحث 5،0
يبكن إصباؿ أنبية ىذه الدراسة يف أهنا تقدـ أسباب جديدة ألسباب يدكث عملييت اعإعلاؿ 
كاعإبداؿ للكلمات اؼبعللة كاؼببدلة بتطبيق النظرية الفونولوجية التوليدية باستخداـ أصغر الويدات 

ت اؼبميزة يف النحوية يف تفريق اؼبعٌت كىي السمات اؼبميزة، كهتتم ىذه الدراسة بالنظر إىل دكر السما
إعطاء األسباب اؼبتميزة يف تفسَت قضية التغَتات يف الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة إىل األصوات اؼبقررة من 
أصالتها إىل ما بعد تغَتاهتا يف السور الطواؿ.  فكل قطع األصوات ؽبا ظبة خاصة سبيزىا عن 

تطبيق طريقة ـبتلفة يف ربليل األصوات األخرل بغض النظر عن التغيَت بُت فونيمات الكلمة، فعند 
 البيانات سوؼ تنتج نتيجة ـبتلفة.  

 
كتنبع أنبية البحث من كوهنا تستخدـ الرموز العلمية لتحليل ااىريت اعإعلاؿ كاعإبداؿ كذلك تبعا 
للنظرية الفونولوجية التوليدية.  كيبكن من خلاؽبا أف يستغٌت اؼبتلقي يف اؼبستقبل عن الطريقة الوصفية 

القواعد التطبيقية اليت تبٌت  لفهم التغَتات يف الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة، كيقتصر جهد اؼبتلقي على فهم
على القواعد العلمية، لذا كضعت البايلة يف ىذه الدراسة قواعد معينة مع بياف التغَتات الطارئة على 

 الكلمات احملللة بطريقة كصفية. 
    

كما تكمن أنبية الدراسة يف إثراء ميداف علم األصوات خاصة كالدراسة اللغوية عامة يف بلدنا ماليزيا، 
يُت اىتم العرب بو اىتماما دقيقا بداية من عصر اػبليل بن أضبد الفراىيدم.  كىذا ما أشارٍت يف 

إليو ىيفاء عبد اغبميد بقوؽبا: "اػبليل بن أضبد الفراىيدم ىو من أكائل العلماء الذين تناكلت 
ه سيبويو" دراستهم األصوات اللغوية تناكال علميا يسب ما كصل إلينا يىت عصرنا اغباضر، مث تلميذ

(ُٖٖٗ :ّ  .) 
   

 منهج البحث 6،0
إف طبيعة الدراسة تقتضي أف تتضافر ؾبموعة من اؼبناىج الدراسية الستقصاء مادة اؼبوضوع كربليلها، 
كلتحقيق أىداؼ البحث، فاؼبنهج اؼبتبع يف ىذه الدراسة ىو اؼبنهج الوصفي التحليلي القائم على 

ن طريق ربليل البيانات بعيدا عن التحليل اعإيصائي.  كقد اؼبنهج الكيفي الذم مت التوصل إليو ع
بقوؽبما، ىناؾ فرؽ بُت الدراسة اليت تعتمد على اؼبنهج الكيفي  Anderson & Meyerأشار 

كالدراسة اليت تعتمد على اؼبنهج الكمي، ييث ال يستند اؼبنهج الكيفي إىل كجود دليل من علم 
 (.ُِ: ُٓٗٗ، Lindlofقائم على اؼبنهج اعإيصائي )الرياضيات أك نظاـ األرقاـ أك ربليل 
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 طرؽ جمع البيانات 0،6،0
يل البيانات يف الفصل الرابع، البد أف تستخرج البايلة الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة من عملية ربلللقياـ ب

السور الطواؿ كذلك ألف بيانات الدراسة يددت بتحليل الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة اليت تضمنتها 
ور الطواؿ.  فكاف اؼبصدر األكؿ الستقصاء البيانات يف ىذه الدراسة ىو القرآف الكرَل اعتمادا الس

 على تقسيمات السور الطواؿ. 
    

كالستقصاء الكلمات اليت تطرأ عليها عمليات اعإعلاؿ كاعإبداؿ يف السور الطواؿ، فقد اعتمدت 
( ُٖٗٗالكرَل" ألضبد ؿبمد اػبراط ) البايلة على "معجم مفردات اعإبداؿ كاعإعلاؿ يف القرآف

بغرض التحقق من الكلمات اليت تتضمن عمليتا اعإعلاؿ كاعإبداؿ من خلاؿ فهرس مفردات األظباء 
( يف ذلك اؼبعجم.  كوبتوم ذلك اؼبعجم على قائمة َّٓ-َٓٓكاألفعاؿ الوارد يف الصفحات من )

القياسية يف صبيع سور القرآف الكرَل.  الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة ييث كردت الكلمات السماعية ك 
كقد اختلطت يف ذلك اؼبعجم الكلمات اليت يطرأ عليها عمليات اعإعلاؿ كاعإبداؿ، ييث اهرت 
فيو اغبركؼ األصلية اؼبصححة للكلمات يف يالة اؼبصدر، ككذلك اهرت الكلمات اليت ال يطرأ 

كلمات القياسية الواردة يف السور الطواؿ عليها عملية اعإعلاؿ.  كعليو، ال بد أف ربدد البايلة ال
يصرا، لتختص ىذه الدراسة على دراسة ربليل الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة القياسية يف السور الطواؿ 
فقط.  كبغرض التأكيد من الكلمات القياسية اليت زبضع لعملييت اعإعلاؿ كاعإبداؿ قبل استقصاء 

ر الطواؿ، اعتمدت البايلة على اؼبعجم ذاتو، ييث كضح البايلة الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة يف السو 
اؼبؤلف ذلك اؼبعجم لألمر القياسي كالسماعي عبميع الكلمات باعإضافة إىل اعتماد البايلة على 

 اؼبصادر كاؼبراجع األخرل من الكتب.
     

الكرَل" حملمد فؤاد كبعد اختيار الكلمات القياسية، عبأت البايلة إىل "اؼبعجم اؼبفهرس أللفاظ القرآف 
( الستقصاء الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة يف السور الطواؿ صبيعها استنادا إىل ََِٕعبد الباقي )

الكلمات القياسية اؼبوجودة يف فهرس اؼبفردات من "معجم مفردات اعإبداؿ كاعإعلاؿ يف القرآف 
عت يف ىذه الدراسة الكرَل".  كتكمن أنبية استخداـ ىذين اؼبعجمُت يف تأكيد البيانات ال يت صبي

 كأسهمت يف ربديد الكلمات اليت تتوافر فيها عمليتا اعإعلاؿ كاعإبداؿ.
   

كبعد عملية استقصاء الكلمات، كجدت البايلة أف ااىريت اعإعلاؿ كاعإبداؿ يف السور الطواؿ كلَتة 
تكاد ال ربصى، ييث أف بعض الكلمات من اعبنس ذاتو قد تكرر يف سورة كايدة.  كعلى الرغم 
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 من كلرهتا ذبد البايلة أف أفضل طريقة للجمع الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة يتم من خلاؿ إضافة
الكلمات يف ملحق الدراسة، كذلك برسم جدكؿ للكلمات مع ربديد البنية العميقة كرقم القاعدة 
لكل كلمة مع بياف رقم اآلية.  كنظرا لتكرار كركد الكلمات يف سورة كايدة، عبأت البايلة إىل ذكر 

يف الكلمة مرة كايدة دكف تكرار يف جدكؿ ملحق الدراسة بغرض إنقاص عدد الكلمات الواردة 
 اعبدكؿ.

   
كمن خلاؿ اختيار الكلمات بقصد إجراء عملية التحليل يف الفصل الرابع، ايتاجت البايلة لتحديد 
نوع الكلمات اليت زبضع لظاىريت اعإعلاؿ كاعإبداؿ.  لذلك كاف "معجم مفردات اعإبداؿ كاعإعلاؿ 

دة األخرل.  كبعد إسباـ يف القرآف الكرَل" الدليل األكفر للتأكيد من الكلمات مع الكتب اؼبعتم
التحقق من الكلمات، عبأت البايلة إىل تقسيم الكلمات يسب تقسيمات أنواع اعإعلاؿ كاعإبداؿ 
من ييث اعإعلاؿ باغبذؼ، كاعإعلاؿ بالقلب، كاعإعلاؿ بالنقل، أما اعإبداؿ فقد قسم كفق عملية 

 إبداؿ فاء االفتعاؿ أك تاء االفتعاؿ.
 

ال بد من ربقيق عملية التغَت الصويت بُت فونيمات الكلمات، ليتم  بعد عملية توزيع الكلمات،
يتم اختيار الكلمات بقصد التحليل اعتمادا على تقسيمات  ،تقسيمها كفقا لتلك العملية.  كمن مث

عملية التغَت الصويت يف الكلمات.  بعد ذلك، زبتار البايلة عددا معينا عشوائيا من الكلمات ضمن 
ليت تطرأ عليها عملية تغيَت صويت.  لذلك كاف اختيار الكلمات متنوعا ليشمل ؾبموعة الكلمات ا

على األظباء كاألفعاؿ اؼبعتلة األجوؼ، كاؼبلاؿ، كالناقص.  كسبب اختيار ىذه الكلمات لتوضيح 
عملية التحوؿ الصويت يف اعإعلاؿ يسب موقع يركؼ العلة يف الكلمة إما يف بداية الكلمة، أك 

 يتها ّٔدؼ ضماف مشولية الكلمات اؼبختارة للتحليل. كسطها، أك هنا
 

فالكلمات احملللة اليت كقع عليها االختيار كاؼببينة يف اعبدكؿ الوارد يف الفصل الرابع، تتضمن صبيع 
الكلمات اليت زبضع للتغيَت من البنية العميقة إىل البنية السطحية بسبب يصوؿ عملية التغيَت 

ل اؼبلاؿ، يعد عملية نطق صويت الواك كالياء بطريقة انزالقية من نوع كايد الصويت الوايد.  فعلى سبي
يف كلمات، لذا كضعت البايلة ىذه الكلمات يف جدكؿ كايد مع االىتماـ باؼبواقع اؼبختلفة غبدكث 
التغَت الصويت يف الكلمة بُت الواك كالياء يف الكلمات إما يف بداية الكلمة، أك كسطها، أك يف هنايتها 

نوع الفونيمات اؼبختلف عن بعضها، مع االىتماـ بالصيغ اؼبختلفة فيما بينها.  كىكذا بالنسبة ك 
تضمن جداكؿ أخرل يف الفصل الرابع من ييث اػبصائص اؼبهمة عند اختيار تلبقية الكلمات اليت 
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 الكلمات لوضعها يف جدكؿ كايد وبتوم على كل اػبصائص اليت مت توضيحها سابقا كاليت تضم نوع
عملية التحوؿ الصويت يف الكلمات، كموقع التغَت الصويت يف الكلمات الذم وبدث إما يف بداية 

 الكلمة، أك كسطها، أك هنايتها مع االىتماـ بنوع الفونيمات اؼبختلفة.
 

 عملية تحليل البيانات 5،6،0
قيقها سعيا لتحقيق أىداؼ البحث الللاثة اػباصة ّٔذه الدراسة، ىناؾ خطوات مهمة يبكن رب

للتوصل إليها.  تبعا لطريقة ربليل البيانات عند تطبيق النظرية الفونولوجية التوليدية، كبتاج إىل 
 االعتماد على قوانُت خاصة لتلك النظرية عند عملية التحليل.  

ككفقا لتلك النظرية، البد أف يسبق ربليل البيانات بتحديد البنية العميقة كاليت تعد أصل الكلمة 
للكلمات اؼبعللة كاؼببدلة أكال، مث البنية السطحية كاليت تعد الكلمات اؼبعللة كاؼببدلة من خلاؿ بيانات 
ىذه الدراسة، فتكتب البنية العميقة كالبنية السطحية بكتابة صوتية.  كمن خلاؿ الكتابة الصوتية يف 

عا للواائف الصرفية كالنحوية البنية العميقة ال بد من تفريقها حبدكد اؼبورفيمات داخل الكلمات تب
اؼبوجودة يف الكلمات احملللة.  يف يُت ربتاج البنية السطحية أيضا إىل نقلها بطريقة الكتابة الصوتية 

 مع التقيد حبدكد اؼبقاطع الصوتية داخل الكلمات.
 

لة ستظهر كفبا سبق، كعند مراجعة الكتابة الصوتية يف البنية العميقة كالبنية السطحية للكلمات احملل
عملية التغَتات الصوتية للكلمات مع أسباب يدكث التحوالت فيها.  كاستنادا إىل تلك العملية، 
يبكننا كضع القواعد اؼبناسبة.  فعملية التحوؿ كاعإسقاط تبٌت على قاعدة القطعة دكف التقيد بقاعدة 

لاؿ تطبيق القاعدة على السمة أك قاعدة القطعة مع التقيد بقاعدة السمة.  إذ يكوف التعيُت من خ
القاعدتُت السابقتُت اعتمادا على أسباب يدكث التغَتات الصوتية للكلمات.  كيف ياؿ يصوؿ 
تلك التغَتات الناذبة بسبب السمات اؼبميزة، فلا بد من التقيد بقاعدة السمة، كخلاؼ ذلك ال 

قطعة البد من التقيد ّٔا توجد ياجة إىل التقيد بقاعدة السمة.  كعند ربديد السمة اؼبميزة لكل 
بكل دقة كي تتناسب مع العمليات اليت تتضمنها الكلمة: إما البفاض أك ارتفاع يف الصوت، أك 
اختصار أك إطالة يف الصوت كما إىل ذلك.  فمن البديهي أنو يتعذر اختيار أك كركد قائمة السمات 

ب تطبيق القواعد اؼبناسبة لتلك اؼبميزة للقطع صبيعها بشكل عشوائي، إذ يتطلب ذلك ربديدىا حبس
الكلمات كدراستها بشكل تفصيلي.  كمن خلاؿ عملييت اعإسقاط كالتحوؿ اليت مت توضيحها سابقا، 

 فإف عملية االنصهار سًتتبط بقاعدة كايدة أال كىي القاعدة التحويلية.
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اؼبهمة عإسباـ اختيار  كعليو، عند تعيُت القواعد اؼبناسبة للتغَتات الصوتية، البد أف هنتم بالعناصر
القواعد، كىي عدد العمليات كالقطع كطريقة يدكث التحوالت.  فإف ارتبطت الكلمة بأكلر من 
عملية كقطعة كايدة خلاؿ يصوؿ التحوالت بشكل تزامنيا، زبضع ىذه الكلمات للقاعدة 

 التحويلية، كعكس ذلك تطبق على قاعدتُت أخرتُت، نبا قاعدة القطعة كقاعدة السمة.
   

كبعد التأكد من العمليات مع تطبيق القواعد اؼبخصصة للكلمات احملللة، ال بد أف تسمي البايلة 
تلك القواعد مع توضيح تلك العمليات بطريقة كصفية بغرض تفسَت القواعد كالعمليات اليت ربتويها 

البايلة تلك الكلمات مع تقدَل أسباب يدكث تلك التغَتات بشكل دقيق. باعإضافة إىل توضيح 
العناصر الفونولوجية األخرل اليت تتضمنها الكلمات من مقاطع صوتية، كفباثلة صوتية كما إىل غَت 
ذلك.  باختصار، نستطيع توضيح عملية ربليل البيانات يف ىذه الدراسة من خلاؿ رسم شكل 

ع.  كيشَت معُت ؽبا، ييث ستكوف ىذه اؼبريلة أساسا يف ربليل البيانات الواردة يف الفصل الراب
 النقاش السابق إىل الشكل اآليت:

 ( عملية تحليل البيانات0،0الشكل ررقم )
       

 
 

 

 

 

 

 

البنية العميقة: الكتابة الصوتية مع تحديد حد 
 المورفيمات

البنية السطحية: الكتابة الصوتية مع تحديد حد 
 المقطع الصوتي

القواعد والعمليات 
 الفونولوجية

إبراز وتفسير 
القواعد بطريقة 
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 .  القاىرة: دار اغبديث.جامع الدركس العربية(.  ََِٓصطفى.  )الغلاييٍت، م
 .  القاىرة: مكتبة كىبة. مبايث يف علـو القرآف(.  ُٕٗٗالقطاف، مناع.  )

.  رسالة دراسة األصوات كعيوب النطق عند اعبايظ(.  ُٖٖٗكلننت، ىيفاء عبد اغبميد.  )
 السعودية: جامعة أـ القرل. اؼباجستَت.  كلية اللغة العربية.  اؼبملكة العربية

  آّلة العربية. (.  مقارنة اللواصق بُت اللغتُت اؼباليزية كالعربية. ََُِؿبمد أزيداف بن عبد اعببار.  )
(ُ :)ُّْ- ُْٖ. 

 .  القاىرة: دار اغبديث.اؼبعجم اؼبفهرس أللفاظ القرآف الكرَل(.  ََِٕؿبمد فؤاد عبد الباقي.  )
 -َّٖ: َُُ.  ؾبلة كلية اآلدابت(.  اعإبداؿ كعلاقتو بعلم األصوات.  ؿبمد، ملٌت جاسم.  )د.

ِّّ. 
(.  الصوائت الطويلة يف العربية بُت اغبركة َُُِاؼبشرم، علي كاام كيسُت، أسامة ؿبمد.  )

 .ُُٖ-ُُُ(: ِ/ُ)ُْ  ؾبلة القادسية للعلـو اعإنسانية.كالسكوف.  
نية الفعل اؼبعتل يف العربية يف ضوء اللغات السامية التحوؿ يف ب(.  ََِْاؼبلاضبة، ؿبمد زعل.  )

 . رسالة اؼباجستَت. كلية اللغة العربية كآدأّا.  جامعة مؤتة.دراسة تارىبية مقارنة
أصوات اللغة العربية )الفوناتيك كالفونولوجيا(.   (. ََِٕالنمارنو، إبراىيم مصطفى العبد اهلل.  )

 ندلس للنشر كالتوزيع.اؼبملكة العربية السعودية: دار األ
ؾبلة جامعة بابل.  (.  اؼبشاكلة يف اللغة العربية )صوتيا كصرفيا(.  ََُِىاشم، ماىر خضَت.  )

ُٖ(ّ :)َٕٖ-ٕٖٗ. 
جهود ابن جٍت يف الصرؼ كتقويبها يف الضوء علم (. ُُٗٗالينبعاكم، غنيم غاًل عبد الكرَل.  )

العربية.  اؼبملكة العربية السعودية: جامعة أـ .  رسالة دكتوراه.  كلية اللغة اللغة اغبديث
 القرل.

(.  مورفيمات اللغة العربية: ترتيبها كتنظيمها يف الدرس َُُِيوسف، خالد علماف كزكريا عمر.  )
 . ُٓ-ِّ  ؾبلة الدراسات اللغوية كاألدبية.اللغوم العريب.  
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