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 ظاهرة التنوين في العربية
 حسام عبد عمي الجملأ.م.د. 

 كمية التربية األساس/ جامعة بابل
 المقدمة

التي ، ظاىرة التنوين: العربية بظواىر خاصة لم تشاركيا فييا بقية المغات األخرى ومن ىذه الظواىرتمتاز المغة 
ومن ىذا المنطمق توفر البحث ىذا عمى لم شتات ىذا الموضوع ، تناوليا النحاة راشدين بشتى فروعيا ومختمف أجزائيا

وابطو مع فروع عمم النحو األخرى الن ذلك يتطمب وجمع متفرقو بموضوع واحد خصص لمتنوين فقط وليس المتداداتو ولر 
وصمتو بموضوعات النحو األخرى وأقربيا منو موضوع ، دراسة كبيرة وخصوصًا صمة التنوين بعمم القراءات وبعمم الصوت

الممنوع من الصرف حيث يتناوب الموضوعان في النحو البعض مكان البعض. وقد تضمن البحث مقدمة وتمييد وثالثة 
وجاء ، وأقسام التنوين أما المبحث الثاني فقد تضمن ما يجب تنوينو وما يجوز، تضمن المبحث األول أصل التنوينمباحث 

 وتحرك التنوين وحذفو مع خاتمة.، والتنوين في المعربات، في المبحث الثالث التنوين في المبنيات
 تمهيد

 : التنوين لغة
معروف. : ))والتنوين والتَّنوينة: فيو يقول، ذي تحدده كتب النحولم يحدد المسان معنى واضحًا لمتنوين بالشكل ال

َن االسم إذا أجريتو: والتنوين، الحقو التنوين: ونون االسم والتنوين ال يكون إال في ، نونت االسم تنويناً : تقول، أن تَُنوِّ
 وال يضيف شيئًا لمتسمية.، معنىوكما أرى شخصيًا فأن ىذا التعريف ال يخمو من الغموض وال يفصح عن ال (ٔ)األسماء((

 : أما اصطالحا  
ىي نون : وقيل، والتنوين ىو نون ساكنة زائدة تمحق األسماء المعربة المنصرفة لفظًا وتسقط خطاً : فقد جاء اآلتي

إذ ، لتووقد تنوع التنوين وتعددت أشكالو فمنو تنوين التمكين وفائدتو بقاء االسم عمى أصا (ٕ)ساكنة زائدة تمحق آخر الكممة
))وعمم أن : وقد عد سيبويو التنوين عاماًل من عوامل الخفة إذ يقول، لم يشبو المبني فيبنى وال الفعل فيمنع من الصرف

فمن ثم يمحقيا ، وىي اشد تمكناً ، بعض الكالم أثقل من بعض فاألفعال أثقل من األسماء الن األسماء ىي األولى
ونسب سيبويو الخفة لو كما ذكر سالفًا ، رقًا بين ما ينصرف وبين ما ال ينصرفوقد جاء إن التنوين يدخل ف، (ٖ)تنوين((

لقد خمط عمماء العربية وعمماء التجويد بين التنوين والنون العادية فسموىا  (ٗ)وجعمو ألكسائي والفراء فرقًا بين االسم والفعل.
افوا إلييا التنوين وىو في الحقيقة نون ساكنة بحروف الغنة وعد بعض عمماء األصوات الحروف األنفية ثالثة أصوات فأض

))إعمم انو جرت عادة القراء عمى عد النون واحدًا مع أنو متدرج في قوليم : ىـ(ٜٗٚزائدة وفي ذلك يقول ألمرادي )ت 
نما افردوه بالذكر ألنو يسقط خطًا بخالف غيره من أقسام النون الساكنة(( المقدسي وقد صرف أبو شامة  (٘)النون الساكنة وا 

وىما في الحقيقة ، فيذه ثالثة، التنوين والنون والميم)أما ): الحروف التي تصحبيا الغنة فقالإلى  ىـ( التنوين٘ٙٙ)ت
نما الفرق بينيما عدم ثبات التنوين في موضع الوقف ، الن التنوين نون خفيفة في المخرج والصفة، النون والميم: حرفان وا 

باب أحكام النون : فميذا يعتني القراء بالتنصيص عميو كقوليم، إال زائدًا عمى ىجاء الكممةوانو ال يكون ، وفي صورة الخط
ىـ( بين ٕٜٙوقد ميز زكريا األنصاري )ت ، (ٙ)الساكنة والتنوين.... وأما سيبويو وأتباعو فمم يذكروا إال النون والميم((

، ومتطرفة، متوسطة، ووقفاً ، ووصالً ، ة ثبت لفظًا وخطاً إن ))النون الساكن: خصائص كل من النون الساكنة والتنوين بقولو
ووصاًل ال ، نون ساكنة زائدة تمحق اآلخر لفظًا وتسقط خطاً : والتنوين، وفي الحروف، وفي األفعال، وتكون في األسماء

ي العربية بالتأثر يصف عمماء التجويد األصوات األنفية بأنيا األكثر ف (ٚ)وال تكون إال في األسماء((، لغير توكيد، وقفاً 
فتطرف مخرج ، لذلك كثرت أحكاميا فاعتنوا بيا عناية خاصة، وقد خصوا النون الساكنة والتنوين بالذكر، بمجاورة غيرىا
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الميم)من بين الشفتين( وتوسط النون مخارج حروف الفم )من بين طرف المسان والمثة ىو الذي جعل أحكام النون أكثر من 
 (ٛ)حتى أن الكثير منيم قد أفردىا برسائل خاصة.، من أن الصوتين كمييما أنفيان عمى الرغم، أحكام الميم

 المبحث األول
 أصل التنوين

فقد يكون في األصل عالمة ، يرى برجستراشر بأن التنوين إن كان عالمة التنكير في ما بقي من لوائح المغة العربية
م وال يعدم ان تكون تميم قد تداولت الميجات القديمة في الشيء لمتعريف وىو يرى بأن أصل )التنوين( قد جاء من بني تمي

كانت في اآلرامية ، وضده وخصوصًا في المغة اآلرامية عبر التأريخ حيث تبادل التعريف والتنكير وذلك الن أداة التعريف
ية بعد األلف والالم لذلك ومن الجدير بالذكر ىو أنَّ التنوين يحذف في العرب، العتيقة؛ فتحة ممدودة ممحقة بآخر الكممة

فأننا نستنتج من ىذا أنَّ من الممكن أن يكون التنوين قد كان في األصل أداة لمتعريف. ثم ضعَّف معناه المعروف فقام 
فصار التنوين عالمة لمتنكير فإذا كان األمر كذلك فيمنا سبب وجود التنوين في كثير من األعالم ، مقامو األلف والالم

، وىند؛ فإن العمم معرف في نفسو، وطمحة، ُعمرَ : نحو، ونفيم أيضا سبب انعدامو في بعضيا، وزيد، عْمروالقديمة؛ نحو 
فنرى أكثر األعالم بغير عالمة تعريف في الفرنسية واالنكميزية ، وأن أمكن أن تمحق بو، عالمة لمتعريفإلى  ال يحتاج

التنوين عالمة لمتنكير لكان إلحاقو ببعض األعالم صعبُ  الفيم فمو كان ، واأللمانية وغيرىا وىي موجودة في القميل منيا
ن لم يوافقنا، جدًا فما قيل ربما يبين سبب عدم التنوين في األسماء غير المنصرفة بعض التبين معرفة سبب تطابق إلى  وا 

كتب النحو العربية ومن التدقيق في كتب النحو وجدت إن برجستراشر قد إعتمد بشكل كبير عمى ، (ٜ)الجر والنصب فييا
 .(ٔٔ)إن من أوائل من ذكر التنوين ىما تميم وقيس: وذكر، وارتشاف الضرب (ٓٔ)وأخص منيا بالذكر كتاب الجنى الداني

 أقسام التنوين
 : يقسم التنوين عمى قسمين

وتنوين ، وتنوين الصرف، تنوين التنكير: ومن التنوين الخاص باالسم، والثاني مشترك فيو، احدىما خاص باالسم
 .(ٕٔ)وتنوين المقابمة، العوض

مررت بسيبويِو : وىو التنوين ))الذي يمحق بعض األسماء المبنية لمتمييز بين معرفتيا ونكرتيا نحو: تنوين التنكير -ٔ
يِو إذا استزْدتو من حديٍث معموم، وَصْو إذا أردت السكوت َوَصٍو إذا َأَرْدَت سكوتاً ، وسيبويٍو آخر يٍو إذا استزدْ ، وا  تو من وا 
 .(ٖٔ)ويستطِرُد فيما آخره )َوْيو( وال يطرد في أسماء األفعال((، حديٍث مجيول

)وانتم : ومثالو، وىو يمحق )إْذ( عوضًا من الجمل المحذوفة المضاف إلييا )إْذ( ولذلك ال يجتمعان: تنوين العوض -ٕ
لجمع المتناىي المعتل الالم الذي ال وَيْمحق أيضًا ا، أي حين إذ بمغت الروح الحمقوم، ٗٛحينئٍذ تنظرون( الواقعة 

َيْرٍم عممًا وُيَعْيٍل تصغير َيْعَمى وىو عوٌض من الياء : ونحو، ومررت بجوارٍ ، قام جوارٍ : ينصرف رفعًا وخفضًا نحو
بأنو عوٌض من الحركة فقط وقد عده بعض النحاة  المحذوفة لمحركتيا وىذا ىو مذىب سيبويو خالفًا لممبرد الذي زعم

 : ومما ظير يتضح لنا أن تنوين العوض عمى ضربين (ٗٔ)رفتنوين ص
: فإن أصمو، ٙٔ)وانشقت السماء فيي يومئٍذ واىية( الحاقة : ما عوض من اإلضافة كالذي في قولو تعالى: ))أحدىما

: والثاني، وجيء بالتنوين فالتقى ساكنان فكسرت الذال اللتقاء الساكنين، فيي يوم إذا إنشقت السماء واىية فحذفت الجممة
 و))ىذا َيْرِم(( في رجل سميتو بـ ))يرمي((، كالذي في نحو))ىؤالء جواٍر((

َعْيل(( تصغير ))َيْعَمى(()من الصحيح كـ )، وكذا كل ما آخره ياء قبميا كسرة ما ال ينصرف نظير ََ فإنو نظير ، ُي
 ))ُيَعْيِمر(( تصغير ))َيْعَمر((.

إال إن سيبويو جعمو عوضًا من الياء والمبرد ، مذىب سيبويو والمبرد وكون ىذا التنوين عوضًا ال تنوين صرف ىو
 جعمو عوضًا من ضمو الياء وكسرتيا((.
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تنوين ))مسمماٍت(( ونحوه من الجمع باأللف والتاء؛ فإنو جمع قصد بو في المؤنث من سالمة نظم : تنوين المقابمة -ٖ
 وه؛ فقوبمت الياء بالكسرة والنون بالتنوين.الواحد واتحاد لفظ الجر والنصب ما قصد في ))مسممين(( ونح

)فإذا أفضتُم من : ولذلك إذا سمى بـ ))مسممات(( بقي تنوينو كما يبقى نون ))مسممين(( إذا سمى بو ومنو قولو تعالى
ار كما يزول تنوين ))ُمْسِمَمٍة(( إذا ص، فمو كان تنوين ))مسممات(( تنوين صرف لزال عند العممية، ٜٛٔعرٰفت( البقرة 

 والتأنيث ما في اآلخر.، فإن في كل واحد منيما بعد التسمية من العممية، عمماً 
فاألصل إذا قيل ، وىو عوض من الترنم؛ ))الن الترنم مد الصوت بمدٍة تجانس حركة الروي في القافية: تنوين الترنم -ٗ

ويو رأي في تنوين الترنم رأي يقول ولسيب، وأقيم المضاف إليو مقامو، تنوين ذي الترنم؛ فحذف المضاف: تنوين الترنم
ذا أنشدوا لم يترنموا((.، ))إما إذا ترنموا فإنيم يمحقون الياء واأللف والواو؛ ألنيم أرادوا مد الصوت: فيو فأىل ، (ٙٔ)وا 

 الحجاز يدعون القوافي عمى حاليا في الترنم.
ولفظوا بتمام البناء؛ ، م أبدلوا مكان المدة نوناً لما لم يريدوا الترن، وناس كثير من بني تميم يبدلون مكان المدة النون

))وكذلك يفعمون في الجر ، (ٚٔ)يا صاح ما ىاج الدموع الذَُّرَفنْ : قال العجاج: كما فعل أىل الحجاز ذلك بحروف المد
 : فيذا التنوين مخالف لغيره بوجيين، (ٛٔ)والرفع((

وىذا التنوين ، انو يمحق في الوقف وغيره: والثاني، ال ينونوما ، انو يمحق االسم وغيره مما ينون في األصل: أحدىما
كقول ، ويبدل ألفا بعد الفتحة وألجل االشتراك فيو لم يمتنع مما فيو األلف والالم، يحذف في الوقف بعد غير الفتحة

 : (ٜٔ)جرير
 (ٕٓ)وقولي إن أصبت لقد أصابا        َأِقمي الموم َعاِذَل والعتابا

وقاتم األعماق خاوي : وىو الذي يمحق القوافي المقيدة واستشيد عميو بقول رؤبة -بتو االخفشأث-: تنوين الغالي -٘
وقد اختمف النحاة في التنوين فبعضيم عده من خواص األسماء كابن مالك في ألفيتو وآخرون يرون ، (ٕٔ)المخترقن

إن التنوين : ما يراه ابن عقيل فيوو ، انو خاص باالسم ومميز كما جاء ذلك في شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك
ما تنوين الترنم والغالي فيكونان في ، والعوض، والمقابمة، والتنكير، الذي يختص بو االسم إنما ىو تنوين التمكين وا 

وقد استدرك الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في ىامش تحقيقو لكتاب شرح ابن عقيل ، (ٕٕ)االسم والفعل والحرف
إن اعتراض ابن عقيل عمى ابن مالك ))ال يرد عمى الناظم؛ الن تسمية نون الترنم : ن مالك بالقولعمى ألفية اب

وليست من الحقيقة التي وضع ليا لفظ التنوين؛ ، والنون التي تمحق القوافي المطمقة تنوينًا إنما ىي تسمية مجازية
واألصل أن يحمل المفظ عمى معناه ، شمميافأنت لو أطمقت لفظ التنوين عمى المعنى الحقيقي الذي وضع لو لم ي

بل ، ىي أن التنوين ال يخص األسماء فقط: وخالصة القول، (ٖٕ)الحقيقي ولذلك نرى أنو ال غبار عمى كالم الناظم((
 أنواع أخرى قد تكون لألسماء ولغيرىا.إلى  يتعداه

 المبحث الثاني
 ما يجب تنوينه وما يجوز

، الَعمم حقو أن ال ينون ))كما ال ينون غيره من المعارف وال يدخمو عمم التنكيرإن : يرى األستاذ إبراىيم مصطفى
))أن االصل في العمم أال ينون إال أن يدخمو شيء من : وأضاف، (ٕٗ)((حتى يكون فيو نصيب من معنى التنكير

لم يجز ، أن يكون فيو معنى العموم))وتمام ىذه األدلة أن العمم إذا عين تمام التعيين وأمتنع : وأضاف أيضاً ، (ٕ٘)التنكير((
عمي بن أبي طالب عميو السالم... وقد آن : قولنا: أبيو مثلإلى  أن يدخمو التنوين وذلك حين يردف بكممة )ابن( وينسب

بل عمى عكس ما وضعوا ، وان نقررىا عمى غير ما وضع جميور النحاة، أن نقرر والقاعدة التي نراىا في تنوين العمم
نما يجوز أن تمحقو التنوين إذا كان فيو معنى من التنكير، و ي العمم أال ينوناألصل ف: وىي ، لك في كل عمم أال تنونو وا 

))فنحن نرى االسم : وقد عمق الدكتور فاضل السامرائي عمى آراء األستاذ إبراىيم مصطفى بقولو، (ٕٙ)وأردت اإلشارة إليو((
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، ويكون ممنوعًا من الصرف، منصرفًا ونرى اسمًا آخر ليس فيو ذلك التعيينمعينًا تمام التعيين وليس فيو َحٌظ من التنكير 
)ما كان محمٌد أبا احٍد من : قال تعالى، ومع ذلك ىو منصرف، فمثاًل )محمد( الذي ىو رسول اهلل معين تمام التعيين

في حين نرى ، ٜٕاُء بينيم( الفتح )محمٌد رسول اهلل والذين معو أشداُء عمى الكفار ُرَحم: وقال أيضا، ٓٗرجالكم( األحزاب 
ونحن نرى في اآلية ، قد يكون ممنوعًا من الصرف نحو)أسامة( عممًا عمى األسد، عمم الجنس الذي يدل عمى العموم
إلى  )إنا أوحينا إليك كما أوحينا: وبعضيا ممنوع من الصرف وذلك نحو قولو تعالى، الواحدة جممة أعالم بعضيا منصرف

سٰحق ويعقوب واألسباط( النساء إلى  ن بعده وأوحينانوٍح والنبيين م سٰمعيل وا  فيل يصح أن يقال إن بعضيم ، ٖٙٔإبراىيم وا 
 و)إبراىيم( و)إسماعيل( معرفتان؟، ال يراد بو واحد معين، ُمنَّكر وبعضيم معرف؟ ىل يصح أن يقال أن )نوحًا( نكرة

 فيل )ثمود( معرفة بخالف )عاد(ومن أسماء، ٖٛ: العنكبوت )وعادًا وثمودًا وقد تبين لكم من مٰسكِنيم(: وقال تعالى
وعمر وعثمان ممنوعان من ، فمحمد وعمي منصرفان، وعمي، وعثمان، وعمر، محمد، الصدر األول عمى سبيل المثال

ن عميًا غير معيأو  وىل يمكن أن يقال أن محمداً  فيل معنى ذلك أن محمدًا وعميًا نكرتان بخالف عمر وعثمان؟، الصرف
منصرف و)أحمد(  (في القرآن الكريم محمد وأحمد فـ)محمد بخالف عمر وعثمان؟ ثم أنو ورد من أسماء الرسول )ص(

، فيل )محمد( نكرة، ٙ)ومبشرًا برسوٍل يأتي من بعدي إسمو أحمد( الصف : كما ىو معموم قال تعالى، ممنوع من الصرف
أسماء األماكن فنرى خالف إلى  النظر مكانمن )أحمد(؟ وباإلوىما عممان لشخص واحد و)محمد( أشير ، و)أحمد( معرفة

)ويوم ُحَنْيٍن إذ أعجبتكم : وقال، بتنوين )بدر(، ٖٕٔ: )لقد نصركم اهلل ببدٍر وأنتم أذلة( آل عمران: ما جاء قال تعالى
ثل ذلك ورد عن األستاذ وم، (ٕٚ)فيل مكان بدر نكرة ال يراد بو التعيين؟ وقل مثل ذلك عن حنين، ٕ٘: كثرُتُكْم( التوبة

فاألعالم المنونة في القرآن ، ))إن معاني األعالم المصروفة مثل معاني األعالم غير المصروفة: محمد أحمد َعرفو قولو
نما المراد منيا الذات المعينة كبقية أعالم األنبياء ، كنوح ولوط مثاًل ليس المراد منيا نوحًا من نوحين ولوطًا من لوطين وا 

ٍت َمن َنَشآُء إن َربََّك َحِكيٌم َعِميم : تنون قال تعالىالتي لم  َوَوَىْبَنا لو  )وتمك حجتنا ءاتيناىا ابٰرىيم عمى قومِو َنْرَفُع َدَرجَٰ
َن َوأيُّوَب َوُيوسُ  َد َوُسَمْيمَٰ ََ يْعُقوَب ُكاًل َىَدْيَنا َوُنْوَحًا َىَدْيَنا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذريَِّتِو داُو ََ َوُموَسٰى وىَُٰروَن َوَكٰذلَك َنْجِزْي  فَ إسٰحَق َو

لَياَس ُكٌلِ مَن الَصاِلِحْيَن  الُمْحِسِنينَ  ْمَنا َعَمٰى  َوَزَكِريَّا َوَيْحَيٰى َوِعْيَسٰى َوا  ْسٰمِعْيَل َوالَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوطًا َوُكاًل َفضَّ َوا 
بعضيا منون ، جمعت أعالما لطائفة من أنبياء اهلل ،ىذه آيات من كتاب اهلل الكريم ٙٛ-ٖٛ: ( األنعامالَعاَلِمِينَ 

سواًء منيا ما نون وما لم ينون. وال يشك أحٌد ، وال يشك ناظٌر فييا أنيا في درجٍة واحدٍة من التعريف، وبعضيا غير منون
ذا جارينا ، انو لم يقصد بما نون كنوح ولوط التنكير براىيم التعريف وا  المؤلف عمى دعواه وأنو قصد بما لم ينون كإسحاق وا 

أن األعالم التي ترك تنوينيا قصد منيا التعريف لم تكن األعالم التي وردت في القرآن منونًة دالة عمى ذوات معروفٍة 
وىذا لو خطره في فيم القرآن الكريم وكفى بيذا القول خطاًل انو ، بل كان المراد منيا واحدًا من أمو لو ىذا االسم، لمسامعين

نما ، كون المراد من )محمد رسول اهلل والذين معو أشداء عمى الكفار( واحدًا غير معين ال يعرفو السامعونأن يإلى  يؤدي وا 
 .(ٕٛ)ىو واحٌد من أمٍة لو ىذا االسم((

وذلك حين ، وقد قال أنو إذا تعرف العمم ))تمام التعريف وامتنع أن يكون فيو معنى العموم لم يجز أن يدخمو التنوين
فيو لذلك مردود ألنو ال يتعين العمم تمام التعيين إذا ذكر ، (ٜٕ)أبيو مثل عمي بن أبي طالب((إلى  بن وينسبيردف بكممة ا

ومحمد بن ، وحسين بن عمي، وعمي بن حسين، وذلك نحو قاسم بن محمد، األب بل يحتمل أن يكون فيو معنى العموم
 فكثير من الناس يحممون ىذه التسميات قديمًا وحديثًا.، محمد

، فتوقعيا بعده فيمزم تنوينو، أنك قد تأتي بصفة تعيين ذلك العمم بعد أن كان يحتمل عدة أشخاصإلى  ويرجعو ذلك
)أقبل سعيٌد الكاتب ابن عمي( أو)أقبل سعيد القصير بن خالد( فيمزم تنوين : مثل، ولو كان كما قال لتعّيَن ذىاب تنوينو

فدّل ذلك عمى إنو ، وال شك أن الجممة األولى أدل عمى التعيين، حذف تنوينو)أقبل سعيُد بن عمي( لمزم : )سعيد( ولو قمت
 ليس كما ذىب إليو.
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)محمد بن سعيد( بتنوين )محمد( كنت : أما حذف التنوين في نحو ما ذكر فممفرق بين الوصف وغيره فإنك إذا قمت
)محمُد بن سعيد( بغير تنوين : ما إذا قمت بخالف، وذلك إذا كان المخاطب يجيل أباه، أخبرت عن )محمد( بأنو ابن سعيد

)سعيٌد : ابن من سعيد؟ فتقول: يقال، فإنيا ليست جممة، فاألولى جممة تامة بخالف الثانية، فإن السامع يعمم أنو ابن سعيد
مم أنو ابن )سعيد بن إبراىيم( بحذف التنوين الن حذف التنوين معناه أن السامع يع: وال تقول، إبن إبراىيم( بتنوين )سعيد(

بتنوين )عزير( فميس المعنى أن ، ٖٓ: )وقالت الييود عزيٌر ابن اهلل( التوبة: قال تعالى، وال يكون الكالم تامًا أيضاً ، إبراىيم
)عزيُر بن اهلل( : بل أراد أن يخبر عن أبيو في معتقدىم بخالف ما لو قال، وال ىو غير معين تمام التعيين، )عزيرًا( نكرة
: فإن قولك، وىو ينتظر الخبر، ويكون الكالم ناقصاً ، ذن لكان إقرارًا من اهلل بأنو ابنو تعالى اهلل عن ذلكإ، بال تنوين

وليس في الجممة خبر فيكون ، فمحمد مبتدأ و)ابن( صفة، )محمٌد ابن سعيد( مبتدأ وخبر وأما )محمُد بن سعيد( بال تنوين
 الكالم غير تام.

قسمًا من الباحثين المحدثين رجحوا أن التنوين ربما كان في األصل عالمة  فإن، ومن جانب آخر، ىذا من جانب
 .(ٖٓ)أصميا القديمإلى  وبقيت ىذه العالمة في قسم من األعالم تشير –عمى عكس ما ذىب إليو  –لمتعريف 

ن كان عالمًة عمى التنكير في كل ما بقي من م: أما برجستراشر فيقول ستندات المغة ))وحقيقة األمر فإن التنوين وا 
وأنا نرى لمتمييم آثارًا من معنى ، فربما كان في األصل عالمًة لمتعريف فقد ذكرنا أن أصل التنوين ىو التمييم، العربية

ثم ضعف معناه ، التعريف في االكدية العتيقة..... إنو من الممكن أن يكون التنوين قد كان في األصل أداة لمتعريف
فإذا كان األمر كذلك فيمنا سبب وجود التنوين في كثير من ، فصار عالمة لمتنكير، لالمالمعرف فقام مقامو األلف وا

وىند فإن العمم معرف في ، وطمحة، نحو عمر، ونفيم أيضًا سبب إنعدامو في بعضيا، األعالم القديمة نحو عمرو وزيد
ن أمكن أن تمحق بو، عالمة لمتعريفإلى  نفسو ال يحتاج وين عالمة لمتنكير في األصل لكان إلحاقو ..... ولو كان التن. وا 

فالمغة ، ))وىذا الترجيح لو ما يدعمو: وزاد الدكتور جواد عمي األمَر إيضاحًا بقولو، (ٖٔ)ببعض األعالم صعب الفيم جدًا((
والمذكور ، (ٕٖ)وتضعيا في آخر الكممة المراد تعريفيا((، كانت تستعمل النون لمتعريف، السبئية والميجات العربية الجنوبية

وىو أن ما ينون قد يممح فيو الوصل ، آنفًا يرد ما ذىب إليو األستاذ إبراىيم مصطفى الذي حاول توجيو األمر توجييَا ثانياً 
الداللة عمى إلى  فإذا استعممت العمم ترمي، عندنا منو ىو أن العمم كثيرًا ما يممح فيو الوصف ))ووجو آخر آكد: حيث قال

فضل والفضل وزيد : وتعرفيا أخرى بأل فتقول، استعمال الصفات تنكرىا مرًة بالتنوينإلى  ت بوفقد جنح، ىذه الصفة
فال ، إذ من المعموم أن لمح األصل غير قياس، ))وىذا مردود: وقد عمق الدكتور فاضل السامرائي بالقول، (ٖٖ)والزيد((

نما يقتصر ، أن نقول المحمَد والعميَ  ة فال يصحيصح أن ندخل )أل( الدالة عمى لمح األصل عمى جميع األعالم المنقول وا 
 عمى ما ورد.

لم ، فمو سميت رجاًل بـ)غضبان(، لمحًا لموصف، ومن ناحية أخرى لم يقل أحٌد أن لك أن تنون الممنوع من الصرف
، (ٖٗ)العيش((لمحًا لوصف ، وال أقبمت عائشٌة بتنوين عائشو، )أقبل غضباٌن( بالتنوين لمحًا لصفة الغضب: يصح أن تقول

 أن التنوين يوضح بقوة طبيعَيَة المفردة ومكانيا السميم داخل الجممِة العربيِة.: القول ذلكإلى  وأضيف
 المبحث الثالث

 التنوين في المبنيات
، (ٖ٘)نحو مررت بسيبويو وسيبويو آخر((، ىو الالحق لألسماء المبنية فرقًا بين معرفتيا ونكرتيا)إن تنوين التنكير )

نص النحاة عمى ىذا إذ ذكروا بأن التنوين يدل عمى التنكير في المبنيات وحدىا دون المعربات مثل )سيبويٍو( منونًا وقد 
 نحو ويياً ، ومما يمحق ذلك أيضًا أسماء األفعال، (ٖٙ)و)سيبويو( بغير تنوين لمخصوص معين، لكل من سمي بيذا االسم

وال ، وما لم ينون فيو معرفة، جوازًا فيو نكرة، أو معرفة فما نون وجوباً أو  ةويكون مقياسًا لمفصل بين ما يكون نكر ، واىاً و 
 .(ٖٚ)نزال وتراك: نحو، يدخل عمى ما كان واجب التعريف
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التنكير بحسب أو  يعني التنكير العموم والشيوع والتعدد ودليمو )رب( حرف الجر الشبيو بالزائد والدال عمى التقميل
ما يوضح ذلك عميو فقد الزمت إلى  الفتقارىا، يمو )أل( واإلضافة واألسماء المبنية مبيمةودل، السياق والتعريف ضده

ولما كانت ألقاب البناء نظائر ، والتنوين فرع اإلعراب في األسماء المتمكنة، حركات البناء ميما اختمفت مواقعيا ورتبيا
شتمل عمى أحكام الكممة واألحكام عمى قسمين قسم الن )عمم النحو م، واإلعراب ضم البناء بالتغميب، أللقاب اإلعراب
فاألول قسمان قسم إعرابي وقسم غير إعرابي وسمي ىذان القسمان عمم اإلعراب ، وقسم يمحقيا األفراد، يمحقيا التركيب

، ا في العمميةالشتراكي، تنكيرىا كما في األعالم المعربة تغميبًا ألحد القسمين فجاء التنوين في األعالم المبنية تعبيرًا عن
نابت ، فأما )فعال( فأنيا صيغة قياسية، (ٖٛ)الن المبنيات من المعارف بغير )أل( واإلضافة، واتفاقيما في عدم قبول )أل(

والفعل ال ينون لثقمو ، لحاجتو لمفاعل دائمًا والى المفعولية غالباً ، عن ))أفعل(( ولم تتأثر ))بعامل الن الفعل أقوى العوامل
، ألنيا ضارعت بألفاظيا النكرات، وقد نونوا األعالم )كزيد وبكر(، فيما ضدان، تعددة بدليل الحذف منو والتمامبداللتو الم

أن عمة المنع من إلى  وال بد من اإلشارة ىنا، (ٜٖ)وال إضافة((، ألنو ال الم تعريف فييا، إذا كان تعريفيا معنويًا ال لفظياً 
ن بعض القبائل ال  تمتزم بيا لذلك فإن أي عمو تدخل عمى الممنوع من الصرف تصرفو وتسقط الصرف عمة ضعيفة وا 

األسماء الممنوعة من الصرف فتصرفيا مثل )احمد( التي لو أضفنا ليا )أل( لزالت إلى  المنع عنو مثل إضافة أل التعريف
أن األعالم : كننا القولعمة المنع من الصرف كقولنا مررت باالحمِد وينطبق ذلك عمى المضاف نحو مررت بأحمِدكم ويم

وشمر ىذه األسماء ، ويشكر ويعرب، فتبقى محافظة عمى أصوليا بدليل منع صرف أحمد، في األغمب منقولة من غيرىا
سماعيل واليسع ويونس : التي يبدو تشابييا باألفعال الماضية والمضارعة ودخول )أل( عمى المضارع في قولو تعالى )وا 

 .ٙٛلمين( األنعام ولوطًا كاًل فضمنا عمى العا
 التنوين في المعربات

المختمفة رفعًا في مرفوعات األسماء كالمبتدأ والخبر  يمحق التنوين المعربات وىو يؤدي وظائفو بعالمات اإلعراب
 والفاعل ونائبو والتجرد من المؤثرات اإلعرابية ونصبًا كمنصوبات األسماء وما تأثر بالموقع اإلعرابي الناصب وجرًا لتأثره

لذلك يتبعو التنوين بتضعيف العالمة رفعًا وجرًا ونصبًا ليؤدي معاني االسمية ، مقدراً أو  بحروف الجر وباإلضافة ظاىراً 
التي ينيض بيا االسم دون غيره حيث أن الفعل ال يدخمو تنوين التمكين وىو بخالف الترنم الذي يمحق القوافي المطمقة 

 .(ٓٗ)بحرف عمو
وال يختص حيث يدخل االسم المعرف والفعل والحرف ألجل اإليقاع ، يمحق القوافي المقيدةأما تنوين الغالي فيو 

 إلبداء الوقف ألنو ضد الحركة وألنو موقوف يرفع عمى الشعر وموسيقاه المتمثل بالوزن والقافية.أو  النغمي
وين يعده النحاة دلياًل عمى تمكن واالسم المنون اسمًا منصرفًا والتن، فالتنوين الذي يمحق االسم المعرب يسمى صرفاً 

 االسم في باب االسمية تمام التمكن.
 : حيث قسموا االسم عمى ثالثة أقسام ىي

 وىو الذي يشبو الحرف.: اسم غير متمكن -ٔ
 اسم متمكن غير أمكن وىو الذي يشبو الفعل فيمنع من الصرف. -ٕ
واستوفى حقوق االسم فأعرب ، الفعلوتخمص من شبو ، اسم متمكن أمكن وىو االسم الذي تخمص من شبو الحرف -ٖ

لذلك يؤكد النحاة عمى إن التنوين يشمل كل اسم معرب وىو يدل عمى تمكن كل اسم من ىذا النوع في ، (ٔٗ)ونون
))موانع الصرف(( لذلك فالتنوين يعني عالمة : وانو ال يمنع منو حتى يحقق شبو الفعل حددىا النحاة وسموىا، بابو

ن )أل( الدا خمة عمى االسم ىي عالمة التعريف ومن ذلك يتأكد بان تنوين التمكين ىو الذي يمحق التنكير وا 
))محمد ورجٍل(( ليؤكد تمكنيا في االسمية التي تؤكد بدورىا صفة الثبوت : نحو، (ٕٗ)األسماء المعربة المنصرفة

حرف ولكنيا ال تستغني عن فقد تستغني الجممة عن الفعل وال، والدوام عمى دالالتيا. واستقاللية ووضوح مفيوميا
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لداللتو عمى مدلولو بنفسو من غير حاجة النضمام كممة أخرى إليو الستقاللو بقابمية الفيم لذلك كان األصل ، االسم
 أما من حيث الكينونة الذاتية، وموطن المعاني المتعاقبة وظيفياً ، في االسم اإلعراب. فيو مكان عالمات اإلعراب

والدليل عمى ذلك حذفو عند اإلضافة والتعريف ، جاء التنوين دااًل عمى تكاممو في الداللةلذلك ، فيو يستقل بنفسو
 .(ٖٗ)المعربة واالسم وحده يكتمل بالتنوين()بـ)أل( عميو فان التنوين احد عالمات االسمية فاالسمية وحدىا ىي 

 تحريك التنوين وحذفه
فيتحرك التنوين بالكسر وقد يجوز تحريكو ، اكن أيضاً حرف س إال أن جاء بعده، التنوين ساكن: تحريك التنوين -ٔ

فقد وقعت (. قائمن افيموا، )افيموا: وصاح قائالً (، خطيبن استمعت خطبتو)وقف خطيٌب استمعت خطبتو : مثل، بالضم
كون بعد والكسر أكثر إال حين ي، وكالىما جائز، بالضمأو  وكذلك الفاء فتحرك التنوين بالكسر، بعد التنوين، السين ساكنة

فالخاء الساكنة بعد التنوين ويمييا  – (أقبل عالٌم أخرج الستقبالو: )التنوين حرف ساكن بعده حرف مضموم لزومًا؛ مثل
الضم في إلى  ؛ لثقل االنتقال من الكسر(عالمن أخرج: )فتقول، حرف مضموم حتمًا؛ فيكون األحسن تحريك التنوين بالضم

فكان من األوفق تحريك ، . فالكاف الساكنة بعد التنوين جاء بعدىا التاء المضمومة(ياوىذه ورقٌة أكتب في: )النطق ومثمو
)ىذه : الضم تقولإلى  من الكسر االنتقالوىو أخف في النطق من ، الضمإلى  التنوين بالضم؛ ليكون االنتقال من الضم

 .(ٗٗ)ورقتن اكتب فييا(
 : حذف التنوين -2

 اء فتكون سببًا في حذف التنوين ومنيا تدخل بعض المسوغات النحوية عمى األسم
 )أل( نحو )الرجُل والكتاُب(.: أوال

)ال مال لزيد( إذا لم تقدر الالم معجمو فإن قدرت فيو ، )غالمك( وشبييا: نحو، فاإلضافة، اإلضافة وشبييا: ثانيا  
: ال بالضمير نحوولموقف في النصب ولالتص، )فاطمة(: ومن عوامل حذف التنوين المنع من الصرف نحو، مضاف

ولكون االسم عممًا موصوفًا بما تصل بو ، )ضاربك( فيمن قال إنو غير مضاف حيث ال يجتمع التنوين مع )أل(
 : )من الرجز( فيو قول الشاعر: )بنت( عند قوٍم من العرب فإما قولوأو  من )ابن( و)ابنو( اتفاقاً ، عممإلى  وأضيف

 والعصبةواليا كريمة أخ       جاريٌة من قيس بن ثعمبة
 : وكذلك يحذف اللتقاء ساكنين قمياًل كقول الشاعر، فالحذف ىنا ضرورة شعرية

 وال ذاكر اهلل إال قميالً         فألفيتو غير مستعتبٍ 
نما أثر ذلك عمى حذفو لإلضافة إلرادة تماثل المتعاطفين في التنكير أن يمي )ومما يدخل في ىذا الباب أيضًا )، (٘ٗ)وا 

و)أقبل عالُم اخرج الستقبالو( وحبذا االقتصار ، )وقف خطيُب أسمع خطبتو(؛ وصاح )قائُل ٱفيموا(: كن فيقالالتنوين سا
.ومن أماكن حذف التنوين األخرى (ٙٗ)إن الكممات التي حذف منيا ليست ممنوعة من الصرف((إلى  التنبو عميو بشرط

ىذا أمٌر : عنى الوقف انتياء الكالم عند النطق بآخرىا. مثلالجر. ومأو  )الوقف عمى الكممة المنونة في حالة الرفع: ىي
: عند الوقوف عمى كممة، شاىدت أمرًا.....: عجيب.... فإن كانت منصوبة فإن التنوين ينقمب ألفًا في المغة المشيورة مثل

 .(ٚٗ))عجيبًا( المنونة((: وشاىدت أمرًا)عجيبًا(؛ عند الوقوف عمى كممة، )أمرًا( المنونة
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 الخاتمة
البد من ذكر أن ىذا البحث قد توفر عمى جمع أشتات ىذا الموضوع من مضان مختمفة وجمع ، في ختام ىذا البحث

، وغير العرب كالمستشرق برجستراشر، والمتأخرين العرب منيم، الباحثين المتقدمين منيم، فيو أغمب ما قيل ألغمب النحاة
وقد عني بجزئيات ، لقد أقتصر ىذا البحث عمى دراسة موضوع التنوين خاصة ،وغيره ممن أدلوا بدالئيم في ىذا الموضوع

بعضيا ولم يذكر صمة ىذا الموضوع ببقية موضوعات النحو األخرى إال لمامًا أخص من ىذا الممام إلى  الموضوع وجمعيا
الموقع أحيانًا حيث يخفي  بالذكر موضوع الممنوع من الصرف فيذا الموضوع لو صمة كبيرة جدًا بالتنوين وىما يتعاوران

المنع من الصرف ظيور التنوين عند بعض الممنوعات من الصرف عممًا وكما ىو مشيور بأن عمة المنع من الصرف 
تعريفو بأل لذلك أو  وىي تذىب عند إضافة الممنوع من الصرف، عمو ضعيفة ال يمتزم بيا الكثير من العرب في السابق

صمة التنوين بعمم القراءات وال عمم إلى  ة التنوين بالممنوع من الصرف ولم يتطرقىذا البحث عمى تناول صم اقتصر
البحث في ، مساحة كبيرةإلى  وطبيعة ميمتو ال يتوفر عمى التوسع الذي يحتاج، ولصغر حجمو، التجويد الن الموضوع

 غنى عنيا ومن اهلل التوفيق.
 هوامش البحث

  ٜٕٗ/ٖٔ لسان العرب -ٔ
  ٚٙٙ/ٕينظر ارتشاف الضرب  -ٕ
  ٕٓ/ٔكتاب سيبويو  -ٖ
  ٗٔٔ/ٔينظر رأي الفراء في كتاب ىمع اليوامع  -ٗ
  ٔٔٔالمفيد في شرح عمدة المجيد  -٘
  ٚأبرز المعاني في حرز االماني  -ٙ
  ٕتحفة نجباء العصر  -ٚ
  ٕٛينظر المفيد في شرح عمدة المجيد  -ٛ
  ٕٓٔ-ٜٔٔينظر التطور النحوي  -ٜ

  ٗٗٔينظر الجنى الداني  -ٓٔ
  ٓٚٙينظر ارتشاف الضرب؛  -ٔٔ
  ٛٙٙ-ٚٙٙينظر ارتشاف الضرب  -ٕٔ
  ٚٙٙنفسو -ٖٔ
 ٛٙٙنفسو  -ٗٔ
  ٗٙ-ٖٙ/ٕالكافية الشافية  -٘ٔ
  ٙٙنفسو  -ٙٔ
  ٜٕٔ/ٕديوان العجاج  -ٚٔ
  ٕٕ٘/ٖالكتاب  -ٛٔ
  ٖٔٛديوان جرير  -ٜٔ
  ٚٙالكافية الشافيو  -ٕٓ
  ٗٓٔديوان رؤبة  -ٕٔ
  ٕٔ/ٔينظر شرح ابن عقيل  -ٕٕ
 نفسو نفسيا اليامش -ٖٕ
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  ٜٛٔإحياء النحو  -ٕٗ
 نفسو نفسيا -ٕ٘
 ٜٚٔنفسو  -ٕٙ
  ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٖي النحو ينظر معان -ٕٚ
  ٕٗٔ-ٖٕٔالنحو والنحاة  -ٕٛ
  ٕٗٔنفسو  -ٜٕ
 ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٖينظر معاني النحو  -ٖٓ
  ٛٚ-ٚٚالتطور النحوي  -ٖٔ
  ٖٚ/ٚتاريخ العرب قبل اإلسالم  -ٕٖ
  ٚٚٔإحياء النحو  -ٖٖ
  ٜٕ٘/ٖمعاني النحو  -ٖٗ
 ٔٔ/ٔشرح ابن عقيل  -ٖ٘
  ٘ٚٔينظر إحياء النحو  -ٖٙ
  ٗ٘ٔينظر النكت الحسان في شرح غاية اإلحسان  -ٖٚ
 (٘٘ٔ-ٗ٘ٔسو)ينظر نف -ٖٛ
  ٗٙ/ٖالخصائص  -ٜٖ
  ٗٔ/ٔينظر أوضح المسالك  -ٓٗ
  ٗٙٔينظر إحياء النحو  -ٔٗ
  ٖٔ/ٔينظر جامع الدروس العربية  -ٕٗ
  ٕٖٗ/ٕ ينظر مغني المبيب -ٖٗ
  ٕٗ/ٔينظر النحو الوافي  -ٗٗ
 ٖٛٗ-ٖٙٗينظر حاشية الدسوقي  -٘ٗ
  ٖٗ/ٔالنحو الوافي  -ٙٗ
 نفسو نفسيا -ٚٗ

 
 روافد البحث

 القرآن الكريم  -ٔ
ىـ( مخطوط في مكتبة ٘ٙٙعبد الرحمن بن إسماعيل)ت، أبو شامة المقدسي، األمانيابرز المعاني من حرز  -ٕ

 األوقاف بغداد.
 قام بتصحيح طبعو وترتيب وضعو محمد مصطفى الفقيو القاىرة، إبراىيم مصطفى، إحياء النحو -ٖ

 م.ٖٕٓٓ/ىـٖٕٗٔ
مكتبة ، ب عثمان محمدتحقيق الدكتور رج، ىـ(٘ٗٚألبي حيان األندلسي )ت، ارتشاف الضرب من لسان العرب -ٗ

 م.ٜٜٛٔ/ىـٛٔٗٔ، الخانجي القاىرة
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؛ دار إحياء التراث العربي ٘ىـ(تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد طٔٙٚألفية ابن مالك )تإلى  أوضح المسالك -٘
 .ٜٙٙٔبيروت 

 م.ٜٚ٘ٔ/ـىٖٚٚٔالقسم المغوي مطبعة المجمع العممي العراقي: ٚج، تاريخ العرب قبل اإلسالم. لمدكتور جواد عمي -ٙ
تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر لمقاضي زكريا بن محمد بن أحمد األنصاري  -ٚ

 مخطوطة في مكتبة الدراسات العميا كمية اآلداب جامعة بغداد. ىـ(ٕٜٙ)ت
م( ٜٕٜٔة المصرية )لممستشرق األلماني برجستراشر محاضرات ألقاىا في الجامع –التطور النحوي لمغة العربية  -ٛ

 . م(ٖٕٓٓ/ىـٖٕٗٔمكتبة الخانجي القاىرة )
 م.ٖٕٓٓلمشيخ مصطفى الغالييني؛ المكتبة التوفيقية القاىرة ، جامع الدروس العربية -ٜ

ىـ( تحقيق الدكتور فخري الدين قباوة ومحمد ٜٗٚالجنى الداني في حروف المعاني لمحسن بن قاسم المرادي )ت -ٓٔ
 م.ٕٜٜٔ/ىـٖٔٗٔ مية بيروت؛نديم فاضل؛ دار الكتب العم

ىـ( عمى مغني المبيب عن كتب االعاريب لإلمام جمال ٖٕٓٔحاشية الدسوقي؛ مصطفى محمد عرفة الدسوقي )ت -ٔٔ
دار الكتب  ٕىـ( تحقيق عبد السالم محمد أمين طٔٙٚالدين عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن ىشام األنصاري )ت

 م.ٕٚٓٓ، العممية بيروت
دار الكتب العممية؛ بيروت  ٕىـ( تحقيق الدكتور عبد الحميد ىنداوي طٕٜٖت) الخصائص؛ البن جني -ٕٔ

 م.ٖٕٓٓ/ىـٕٗٗٔ
 وطبعو دار صادر. بيروت. ٖنعمان أمين طو؛ ط: تحقيق، ديوان جرير بن عطية -ٖٔ
 م.ٜٓٛٔدار اآلفاق الجديدة بيروت  ٕديوان رؤبة بن العجاج؛ تحقيق وليم بن الورد. ط -ٗٔ
 . تحقيق عزة حسن؛ مكتبة دار الشروق بيروت د.ت ديوان العجاج؛ رواية األصمعي؛ -٘ٔ
 محمد محيي الدين عبد الحميد العراق اربيل.: تحقيق، شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك -ٙٔ
؛ دار الكتب العممية ٔعمي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ ط: الكافية الشافية؛ البن مالك؛ تحقيق -ٚٔ

 م.ٕٓٓٓ/ىـٕٓٗٔبيروت؛
 م.ٕٗٓٓ/ىـٕ٘ٗٔمكتبة الخانجي القاىرة؛  ٗىـ( تحقيق ودراسة عبد السالم محمد ىارون؛ طٓٛٔكتاب سيبويو )ت -ٛٔ
 م.ٜٜٚٔ/ىـٚٔٗٔ؛ دار الفكر بيروت ٙالبن منظور؛ ط، لسان العرب -ٜٔ
 م.ٖٕٓٓ/ىـٖٕٗٔ؛ شركة العاتك لمطباعة والنشر القاىرة ٕط صالح السامرائي؛ معاني النحو؛ لمدكتور فاضل -ٕٓ
الدكتور مازن المبارك : ىـ( تحقيقٔٙٚعاريب؛ لجمال الدين ابن ىشام األنصاري )تمغني المبيب عن كتب اال -ٕٔ

 دار الصادق لمطباعة والنشر. ٘ومحمد عمي حمد اهلل؛ ط
ىـ( مصورة عن مخطوط ٜٗٚالمفيد في شرح عمدة المجيد في عمم التجويد؛ بدر الدين الحسن بن قاسم المرادي )ت -ٕٕ

 بدبمن. –في مكتبة جستر بتي 
 م.ٕٗٓٓ/ىـٕ٘ٗٔآوندانش لمطباعة والنشر ، الوافي؛ عباس حسنالنحو  -ٖٕ
 النحو والنحاة بين األزىر والجامعة؛ محمد أحمد عرفو؛ مطبعة السعادة القاىرة. -ٕٗ
النكت الحسان في شرح غاية اإلحسان؛ ألبي حيان األندلسي؛ تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتمي؛ مؤسسة الرسالة؛  -ٕ٘

 م.ٜ٘ٛٔ/ىـ٘ٓٗٔبغداد 
أحمد شمس الدين؛ : ىـ( تحقيقٜٔٔليوامع في شرح جمع الجوامع؛ لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي )تىمع ا -ٕٙ

 م. ٜٜٛٔ/ىـٛٔٗٔدار الكتب العممية بيروت؛ 
 


