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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ملخص البخث

ة الشطخية الرػتية الفػناتيكية عشج علع مغ أعبلـ ييجؼ البحث إلى دراس
اليجخي، كىػ دمحم َمكِّي نرخ الجخيدي، عذخ األداء القخآني في القخف الخابع 

 ". ؼيسا يتعلق بتجػيج القخآف السجيج كذلظ مغ خبلؿ كتابو " نياية القػؿ السفيج

 ءعلساكقج دفعشي إلى اختيار ىحا السػضػع؛ أىسية الكتاب بيغ مرشفات 
األداء القخآني، فقج أكدع السؤلف كتابو ُزبجة أربعة كعذخيغ كتابا مغ الكتب 

 ىػ(،ٗٗٗمشيا: الػقف كاالبتجاء ألبي عسخك الجاني )ت. السذيػرة السخضية،
ىحا  مػسػعة نؽيدة يشيل مشيا الستخررػف كالستعلسػف. -بحق –فكاف 

مرجرا غشيا باإلضافة إلى يقيشي الكامل بأف مرشفات علع التجػيج تعج 
 كأصيبل مغ مرادر تخاثشا الرػتي، ال يسكغ تجاىلو أك االستغشاء عشو. 

في صفحات البحث اإلجابة على بعس  -قجر االستصاعة –كقج حاكلت 
مباحث الرػت السفخد مغ  –رحسو هللا  –التداؤالت، مثل: ىل أكلى الذيخ 

اتدست نطختو  السعالجة كالجراسة ما يدتحق اإلشادة كالتقجيخ، كإلى أي مجى
بالجقة كالعسق؟ كىل جاءت آراؤه كأفكاره مصابقة ألفكار كآراء السحجثيغ؛ رغع 

 البػف الذاسع في األدكات كالػسائل؟ 

كقج استعشت بالسشيج الػصفي التحليلي، في محاكلة جادة للػصػؿ إلى 
 إجابات شاؼية ككاؼية لتلظ التداؤالت.

بعج السقجمة  –ءت ىحه الجراسة كلتحقيق ما انعقج البحث على معالجتو، جا
 في: –
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عشػانو: التعخيف بسحسج مكي نرخ، كىجفو كفرليغ. أما التسييج: ف تسييج،
السصلب كؼيو ثبلثة مصالب:  مغ دراستو، كأىسيتيا في الجراسة الرػتية،

الثاني: علع التجػيج مكي نرخ: حياتو، كتابو، كفاتو. السصلب  األكؿ: دمحم
الجافع إلى الثالث: . السصلب ، كالسشيجكالعبلقة ،ةالصبيع –كعلع األصػات 

 .دراسة األصػات اللغػية عشج دمحم مكي نرخ

األكؿ بعشػاف: العسلية الشصؿية عشج دمحم مكي نرخ، كؼيو  كأما الفربلف:
 مبحثاف: األكؿ: الجياز الشصقي. الثاني: إنتاج الرػت اللغػي.

تأصيل كتحليل،  –مفخدا  أما الفرل الثاني، فكاف بعشػاف: الرػت اللغػي 
كؼيو مبحثاف: األكؿ: مخارج الحخكؼ. الثاني: صفات الحخكؼ. كؼيو ثبلثة 
مصالب: األكؿ: الرفات الستزادة. الثاني: الرفات غيخ الستزادة. 

 الثالث: نطخية األصػات القػية كالزعيفة. 

 كخاتسة فييا أىع ما تػصلت إليو الجراسة، ثع كرقة للتػصيات كالسقتخحات،
كثبت للسرادر كالسخاجع، كثبت للسػضػعات، كملخز باللغتيغ: العخبية، 

 كاإلنجليدية.

 وهللا مغ كراء القرج، كىػ اليادي إلى سػاء الدبيل،،،
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Research Summary 
The research aims to study the phonetic sound theory in the 

knowledge of the Quranic intonation scholars in the fourth century 

AH, namely Mohammed Makki Nasr Al Jeraisy, through his 

book," " Nihayt al-qawl al-mufid". 

It prompted me to choose this subject;The importance of the book 

between the work of the Qur'anic intonation scholars, the author 

has deposited his book a summary of twenty-four books of the 

famous books, was - really - a valuable encyclopedia from which 

specialists and learners learn. This is in addition to my full 

conviction that the Tajweed works are a rich and indispensable 

source of our sound heritage, which can not be ignored or 

dispensed with. 

I tried - as much as possible - in the pages of the search to answer 

some questions, such as: Did Sheikh - may God have mercy on him 

-give the issues of the single sound from analysis and study what 

deserves praise and appreciation, and to what extent was 

characterized by accuracy and depth? Did his views and ideas 

match the ideas and opinions of the modernists, despite the 

vastness of tools and means? 

I have used the analytical descriptive approach, in a serious attempt 

to reach adequate  answers to those questions. 

In order to achieve this research, this study - after the introduction - 

came in: Preface, in which there are three demands: First, 

Mohammed Makki Nasr: his life, his book, his death. The second: 

the science of Tajweed and phonetics – nature, relationship and 

methodology. And the third: the motivation to study the linguistic 

sounds at Mohammed Makki Nasr. 

And two chapters, the first entitled: the process of speech at 

Mohammed Makki Nasr, and includes two sections: First: the vocal 

tract. Second: linguistic sound Production. 

The second chapter, entitled: The single linguistic sound - rooting 

and analysis, and includes two sections, The first: points of sounds 

articulation. Second: Characteristics of sunds. It has three demands: 
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First: the opposite (Contrasting) qualities. Second: non- Contrasting 

qualities. Third: the theory of strong and weak sounds. 

And the conclusion of the most important findings of the study, and 

then a paper for recommendations and proposals, a catalog of 

sources and references, and a catalog of topics, and a summary in 

Arabic and English. 

،،،The God of the intent behind a Guide to the way,,, 

 

  



 

 

1817 

 مكدمة

جه، كعلى آلو كصحبو الحسج هلل كحجه، كالربلة كالدبلـ على مغ ال نبي بع
 . كبعج... كمغ كااله

التجػيج معالسو كسساتو التي ال تكاد تخخج عغ اإلشار فقج كاف لعلع 
ما ىػ إال  األداء القخآنيالرػتي تأصيبل كتصبيقا، كال ضيخ في ذلظ، فعلع 

تدجيل حي لكيؽية الشصق الدػي لسكػنات الشدق القخآني: أصػاتا، كبشية، 
 قخاءة كإقخاء. -صلى هللا عليو كسلع –كتخكيبا، كسا أقخىا السرصفى 

العخبية كتذييج أصػات فغ عطيع األثخ في تأشيخ علع كقج كاف لعلساء ىحا ال
مؤلفاتيع مشبعا ثخيا كرافجا غشيا لسػركثشا الرػتي عبخ األجياؿ  كانتبشيانو، ك 

كاألزماف، يحفظ بقاءه، كيزسغ حياتو، كيججد شبابو، كيبعث في عخكقو 
جب كالترحخ إلى بداتيشو اليانعة الحيػية كالخرػبة، حتى ال يتدخب الج

، أك تترلب شخاييغ حياتو، فيتجسج ماء السحيا في كجيو، كمخابعو العذباء
 . أف يحكي أك يفشى -غيخ مخغع –ثع ال يلبث 

لقج مثل علع التجػيج سياجا مشيعا كحرشا حريشا  -كالحق أقػؿ –كأقػؿ 
ادـ الدشيغ كمخ رغع تق –ألصػات فرحانا، فلع يكغ لتفتظ بغزارتيا األياـ 

كلع يكغ لتشاؿ مشيا معاكؿ اليجـ الثقافي كأدكات التغخيب كالتخخيب  -األعػاـ
بل بات علع التجػيج  -، كججة كسائليا كأدكاتيارغع ضخاكاتيا كشخاىتيا –

. كلع يتييأ للغة مغ لغات يحكد عغ حياضيا، كيجفع عغ حساىاحارسا أميشا؛ 
لغة ىحا الجستػر اإلليي السعجد  –العخبية الجنيا بأسخىا ما مغَّ هللا بو على 

"  ِإَّنا ََنُْن نَ زاْلَنا الذِّْكَر َوِإَّنا َلُو ََلَاِفظُونَ كصجؽ هللا العطيع: "  -الخالج
   (.ٜ)الحجخ:
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ىػ إقامة أدائيا "  ف مغ كجػه تأثيخ القخآف في اللغة:أ (ٔ)كقج قخر الخافعي
إال بعلع التجػيج أك فغ األداء كال سبيل لحلظ  –على الػجو الحي نصقػا بو 

بحيث لػال ىحا الكتاب الكخيع لسا كجج على األرض أسػد كال  -القخآني
كيف كانت تشصق العخب بألدشتيا،  -كال قبل اليـػ –أحسخ؛ يعخؼ اليػـ 

ككيف تؿيع حخكفيا، كتحقق مخارجيا. كىحا أمخ يكػف في ذىابو ذىاب 
اه على أجخاس الحخكؼ كاتداقيا، البياف العخبي جسلتو أك عامتو؛ ألف مبش
 .(ٕ)"كمجاره على الػجو الحي تؤدى بو األلفاظ

" كلع تكغ أىسية علع األداء ) التجػيج( كفائجة أحكامو مقرػرة على الشدق 
مدحة مغ  -نثخا كنطسا –القخآني، بل أضفت على األنداؽ اللغػية 
ـ التبلكة ما ركعيت أحكا  الدبلسة، كلسدة مغ الصخاكة في نديجيا؛ إذا

 .(ٖ) "القخآنية في أدائيا

                                                           

ـ؛ ألب كأـ سػػػرييغ، ٓٛٛٔمرػػصفى صػػادؽ الخافعػػي، سػػػري األصػػل، مرػػخي السػلػػج، كلػػج فػػي يشػػايخ (ٔ)
الخافعػػي، كػػاف رئيدػػا للسحػػا ع يترػػل ندػػبو بعبػػج هللا بػػغ عسػػخ بػػغ الخصػػاب، كأبػػػه ىػػػ الذػػيخ عبػػج الػػخازؽ 

الذخعية في كثيخ مغ األقاليع، ككاف رئيدا لسحكسة ششصػا الذػخعية، كفييػا أقػاـ الخافعػي كإخػتػو، كلػع يشػل 
الخافعي مغ الذيادات العلسية إال االبتجائية، لكغ أباه خلػف لػو مكتبػة تجسػع أشػتاتا مػغ العلػـػ كأفشانػا مػغ 

الكتب: تاريخ آداب العخب، إعجػاز القػخآف، كمػغ رسػائلو: حػجيث السعارؼ، فشذأ في أحزانيا. كألف مغ 
 ٚ٘ـ، عػػغ عسػػخ يشػػاىد ٖٜٚٔ/٘/ٜالقسػػخ، رسػػائل األحػػداف، الدػػحاب...إلخ، انتقػػل إلػػى جػػػار ربػػو فػػي 

عاما. بترخؼ كاخترار مغ كتاب: دمحم سعيج العخيػاف: حيػاة الخافعػي، السكتبػة التجاريػة بسرػخ، الصبعػة 
 ـ.  ٜ٘٘ٔىػ/ٖ٘ٚٔالثالثة

، دار الكتػاب العخبػي، ٓٛ،ٔٛمرػصفى صػادؽ الخافعػي: إعجػاز القػخآف كالببلغػة الشبػيػة ص (ٕ)
 ـ.ٖٜٚٔىػ/ٜٖٖٔبيخكت، الصبعة التاسعة

أىسيتػػػػو كمػقعػػػػو فػػػػي ميػػػػجاف الجراسػػػػات  –د. عبػػػػج السػػػػشعع عبػػػػج هللا دمحم: علػػػػع األداء القخانػػػػي  (ٖ)
اللغة العخبية بالقاىخة، العػجد  ، بحث مشذػر في مجلة كليةٕٓٙالفػنػلػجية، نطخة تصبيؿية ص

 .  ـٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔالثاني عذخ، عاـ
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في  أك األداء القخآني التجػيجأدرؾ السدتذخقػف الؿيسة العلسية لسرشفات كقج 
 M.M) (ٔ)بخافساف أصجر" ف :كرعايتيع  تيعيامجاؿ الرػتيات، فَأْكَلػىا عش

Bravmann ) مػاد كبحػث في نطخيات العخب  :أسساه ابيكت ـٖٜٗٔسشة "
 Materialen und Untersuchungen zu den) الرػتية"

phonetischen Lehren der Araber)،  كأكرد ؼيو معلػمات ججيجة
 )  (ٕ)بختدؿ تػك أتب التجػيج. كفي نفذ ذلظ الػقت أيزا نذخ ك استقاىا مغ

(Otto. pertzl  في مجلة اإلسبلمياتIslamica. IV. 1-3" 1933-
1934" "1934-1933" 3-1 IV)) شػانيا: " علع الفرػؿ ع سلددلة مغ

، كاحتػت ىحه ((Die Wissenschaft der Koranlesung التجػيج"
                                                           

مػػػا ذ مػػػايخ بخافسػػػاف، مػػػغ أعزػػػاء السعيػػػج الفخندػػػي بالقػػػاىخة، كأسػػػتاذ اللغػػػات الذػػػخؾية فػػػي ( ٔ)
الليجػػػة  -مػػػغ آثػػػاره: علػػػع الرػػػػتية العخبيػػػة، دراسػػػات عػػػغ اللغػػػات الدػػػامية .الػاليػػػات الستحػػػجة

صػيغة األمػخ  -تخجسة أسباب حجكث الحخكؼ البغ سػيشا سبلـ،العخبية، الحياة الخكحية في اإل
نجيػػػب العؿيقػػػي:  أبحػػػاث عػػغ اللغػػػة العخبيػػػة كالشحػػػػ السقػػارف ... كغيخىػػػا.  -بالعخبيػػة كالعبخيػػػة

 ـ.ٜٗٙٔ، دار السعارؼ، مرخ، الصبعة الثالثةٖٔٓٔ،ٗٔٓٔ/ٖالسدتذخقػف 
الدػػامية: مػػغ األ اديػػة ـ، درس معطػػع اللغػػات ٖٜٛٔ/ٗ/ٕٓكلػػج أكتػػػ بختدػػل فػػي ميػػػنخ فػػي (ٕ)

إلى الحبذية، مخكرا بالعخبية كالعبخيػة كالدػخيانية، كاللغػة السرػخية القجيسػة كالؿبصيػة، كالفارسػية 
كالتخكيػػة، علػػى يػػج ُىسػػل كزكسػػييع كشػػبيجلبخج. كعػػيغ أسػػتاذا للغػػات الدػػامية بجامعػػة ميػػػنخ، 

بتحقيػػق كتػػابيغ رئيدػػيغ كعزػػػا بػػالسجسع العلسػػي البافػػاري، كجسعيػػة السدتذػػخقيغ األلسػػاف. قػػاـ 
فػػي القػػخآف مػػغ تػػأليف أبػػي عسػػخك الػػجاني، كىسػػا: كتػػاب التيدػػيخ فػػي القػػخاءات الدػػبع. ككتػػاب 
السقشػػع فػػي رسػػع مرػػاحف األمرػػار مػػع كتػػاب الػػشقب. كشػػارؾ أسػػتاذه بخجذتخاسػػخ فػػي تحقيػػق 

جكػو، عجد كبيخ مغ كتب القخاءات، كاشتخكا في نذخ الجدء الثالث مغ تاريخ الشز القخآني لشػل
كعاكف رؼيقو ايديغ في نذخ فزائل القخآف كآدابو ألبي عبيج القاسع ابغ سبلـ. د. عبج الخحسغ 

بترػػػخؼ كاخترػػػار، دار العلػػػع للسبليػػػيغ، بيػػػخكت،  ٕٛ،ٖٛبػػػجكي: مػسػػػػعة السدتذػػػخقيغ ص
ـ، د. أمجػػػج يػسػػػف الجشػػػابي: آثػػػار االستذػػػخاؽ األلسػػػاني فػػػي الجراسػػػات ٖٜٜٔالصبعػػػة الثالثػػػة
، مصبػعػػػػػات مخكػػػػػد تفدػػػػػيخ للجراسػػػػػات القخآنيػػػػػة، الخيػػػػػاض، الصبعػػػػػة ٜٕٔ-ٕٙٔالقخآنيػػػػػة ص

 . ٜ٘ٚ،ٓٙٚ/ٕكأيزا: السدتذخقػف  ـ،ٕ٘ٔٓىػ/ٖٙٗٔالثانية
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مغ السعصيات الرػتية السدتخخجة الفرػؿ ىي األخخى على عجد كبيخ مغ 
بحثا  -ىػ اآلخخ –(ٕ)خليل سسعافالجكتػر  سا نذخ  .(ٔ) " تب التجػيج

 Tajwld as a Source inبعشػاف: " التجػيج كسرجر للبحػث الرػتية" )
Phonetic Research) ( في مجلةWiener Zeitschrift für die 

Kunde des Morgenlandes, Vol. 58 (1962), pp. (111-
، كقج ضسشو كثيخا مغ التحخيخات الرػتية الجؾيقة، التي استخلريا مغ 119
   داء القخآني.األ تب 

جكري الحسج ، فقج التفت الجكتػر غانع قعلى السدتذخقيغ كلع يكغ األمخ كقفا
إلى  –مغ علساء العخبية السحجثيغ، كالسذتغليغ بجراسة األصػات اللغػية  –

 تب علع التجػيج التي تتزسغ دراسة لؤلصػات اللغػية؛ ال تقل في أىسيتيا 
عغ جيػد علساء العخبية، فأخخج كتابو الساتع " الجراسات الرػتية عشج 

                                                           

، نقلو إلى العخبية: صػال  القخمػادي، ٖٔ( يشطخ: جاف كانتيشػ: دركس في أصػات العخبية صٔ)
 ـ. ٜٙٙٔػنديةنذخيات مخكد الجراسات كالبحػث االقترادية كاالجتساعية، الجامعة الت

ـ، كدرس فػػػػي مجارسػػػػيا حتػػػػى سػػػػافخ إلػػػػى ٕٜٓٔخليػػػػل سػػػػسعاف، كلػػػػج فػػػػي صػػػػافيتا الدػػػػػرية( ٕ)
ـ، كدرس اإلنجليديػػػػػػة، كحرػػػػػػل علػػػػػػى الػػػػػػجكتػراه فػػػػػػي علػػػػػػع اللغػػػػػػات الدػػػػػػامية ٜٓ٘ٔالػاليػػػػػػات

 -اإلنجليدية، كالفخندية، كاأللسانية، كاإلسبانية–ـ، كأتقغ إلى جانب العخبية ٜٙ٘ٔكاإلسبلميات
ضخا في جامعة نيػيػرؾ، ىحا إلى جانب تقلػجه مشرػبا إدرايػا فػي جامعػة الكػػنجخس كعسل محا

األمخيكي. كقج أفشى حياتو متخررا في دراسات الذخؽ كمقارنا بيغ اللغػات الدػامية القجيسػة، 
فكتب عغ الدخيانية، كاآلرامية، كاألجخيتية، كالعبخية، كالفارسية، كقج تسحػرت دراساتو في علػع 

يشطػخ السػقػع التػالي: . عاما ٜٚـ، عغ عسخ يشاىد ٕٚٔٓلرػتيات، تػفي بالدػيجاللغػيات كا
http://safita.reefnet.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2

017-11-05-10-37-33&catid=2:2008-12-18-20-18-23&Itemid=55 

http://safita.reefnet.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2017-11-05-10-37-33&catid=2:2008-12-18-20-18-23&Itemid=55
http://safita.reefnet.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2017-11-05-10-37-33&catid=2:2008-12-18-20-18-23&Itemid=55
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عخبية، اه مغ قدع اللغة العلساء التجػيج"، كقج حرل بو على درجة الجكتػر 
  .(ٔ)  لية اآلداب، جامعة بغجاد

 بحث في األصػات عشج َعَلع   -رحسو هللا –(ٕ) كألستاذنا الجكتػر عبج هللا ربيع
داء القخآني، جعل عشػانو: " أصػات العخبية كالقخآف  بيخ مغ علساء األ

 الكخيع: مشيج دراستيا كتعليسيا عشج مكي
. كسا أف لو مؤلفا ماتعا بعشػاف: " (ٖ) ىػ"ٖٚٗشةبغ أبي شالب الستػفى س 

  مغ قزايا علع التجػيج".

                                                           

، دار عسػػار للشذػػخ ٘( يشطػػخ: د. غػػانع قػػجكري الحسػػج: السػػجخل إلػػى علػػع أصػػػات العخبيػػة صٔ)
ـ. كلػػو مؤلفػػات أخػػخى ذات صػػلة كثقػػى بيػػحه ٕٗٓٓىػػػ/ٕ٘ٗٔكالتػزيػػع، عسػػاف، الصبعػػة األكلػػى

 –، نحػػػ: أىسيػػة علػػع األصػػػات اللغػيػػة فػػي دراسػػة علػػع التجػيػػج، ككتػػاب: علػػع التجػيػػج الفكػػخة
 دراسة صػتية ميدخة، ككتاب: أبحاث ججيجة في علع األصػات كالتجػيج ...إلخ.  

 –ـ، في قخية دملػ، التابعة لسخكد بشيا بالقليػبية ٖٜ٘ٔ/ٚ/ٓٔعبج هللا ربيع محسػد حدغ، كلج في (ٕ)
عيغ معيجا بقدع أصػؿ اللغة بعج أف تخخج مغ كلية اللغة  -بع مخكد قػيدشا بالسشػؼيةككانت مغ قبل تت

ـ، ثع ٜٗٛٔ/ٓٔ/ٓٔـ، ثع تجرج في الدلع األ اديسي حتى عيغ أستاذا في ٖٜٙٔ/ٖ/ٜٕالعخبية في
يع نجا .ـٜٔٛٔعسيجا لكلية اللغة العخبية بجمشيػر سشة ، تلقى العلع على يج أ ابخ أجبلء، مشيع: د. إبخـا

في مخحلة العالسية على يج األستاذ بخاشخه نرخ  د. عبج هللا العدازي، د. دمحم قشاكي. كتلقى العلع
كشارؾ في اإلشخاؼ األستاذ  -جامعة األسكشجرية -مجيخ معسل الرػتيات بكلية اآلداب –الذافعي 

جاحظ في البياف عبج الحسيج الجكاخلي. كمغ آثاره العلسية: علع التجػيج، السبلم  األدائية عشج ال
كالتبييغ، عغ الشبخ في نصق العخبية الفرحى بالعالع العخبي السعاصخ ...إلخ، انتقل إلى جػار ربو 

يع: مغ أعبلـ  ٜٙ، عغ عسخ يشاىد ٕ٘ٓٓ/ٔ/ٖٕفي عاما. بترخؼ كاخترار مغ: د. علي إبخـا
ء األكؿ مغ " ، بحث مشذػر في الجد ٕٛٛ-ٕ٘ٚاألستاذ الجكتػر عبج هللا ربيع محسػد ص –األزىخ 

ـ، كأيزا: إيساف شو صسيجة: عبج ٕٔٔٓعلساؤىا الخالجكف، مصبعة األقرى، القاىخة، الصبعة األكلى
، رسالة ماجدتيخ مخصػشة بكلية اللغة العخبية بالقاىخة تحت ٘ٔ-ٕهللا ربيع لغػيا ص

 ـ.  ٕٚٔٓىػ/ٖٛٗٔ/أصػؿ لغة، لعاـٖٕٗٚرقع
خبيػػػػػػػػة بالخيػػػػػػػػاض، العػػػػػػػػجد العاشػػػػػػػػخ، كىػػػػػػػػػ بحػػػػػػػػث مشذػػػػػػػػػر فػػػػػػػػي مجلػػػػػػػػة كليػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػة الع (ٖ)

 .  ـٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔعاـ
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ؾيسا؛ يعالج  كتابا -حفطو هللا –(ٔ) الجكتػر عبج العديد عبلـأستاذنا ألف  كقج
في ضػء الجرس  تجػيج مغ رؤى كنطخيات صػتيةما أنتجتو قخائ  علساء ال

خآني في ضػء جعل عشػانو: " عغ علع التجػيج الق، ك ي الحجيثتػ الر
 ."الجراسات الرػتية الحجيثة

على درجة الجكتػراه مغ (ٕ)  سا حرل أستاذنا الجكتػر أبػ الدعػد الفخخاني
 لية اللغة العخبية بالقاىخة، عغ بحث بعشػاف: " التجػيج القخآني في ضػء 

 علع الرػتيات الحجيث".
                                                           

السشػؼيػة، عػيغ معيػجا  -تػبل  -، فػي قخيػة زنػارةٖٜ٘ٔ/ٔٔ/ٜعبج العديد احسج عبلـ، كلج فػي( ٔ)
ـ، كفػي أثشػاء رحلتػو ٖٜٙٔ/ٖ/ٜٕبقدع أصػػؿ اللغػة بعػج أف تخػخج مػغ كليػة اللغػة العخبيػة فػي

د. حدغ عػف. ك كاف أعطػع األسػاتحة أثػخا فػي العلسية تلقى العلع على يج أ ابخ أجبلء، مشيع: 
 -مػػػجيخ معسػػػل الرػػػػتيات بكليػػػة اآلداب –تكػيشػػػو العلسػػػي: األسػػػتاذ بخػػػاشخه نرػػػخ الذػػػافعي 

كمغ مشجداتو العلسية:  .على مذخكع بحثو في مخحلة العالسية الحي أشخؼ -جامعة األسكشجرية
فػػي علػػع اللغػػة العػػاـ، علػػع عػػغ علػػع التجػيػػج القخآنػػي فػػي ضػػػء الجراسػػات الرػػػتية الحجيثػػة، 

الرػػػتيات باالشػػتخاؾ مػػع رفيػػق الػػجرب كشػػخيظ الكفػػاح د. عبػػج هللا ربيػػع كغيخىػػا مػػغ األبحػػاث 
أسػبابو، كمطػاىخه، ككيؽيػة  –السشذػرة في السجبلت كالجكريات العلسية، مثل: "االزدكاج اللغػػي 

" ك " أىسيػػة علػػع عبلجػػو قػػجيسا كحػػجيثا" ك " مػػغ ضػػػاىخ الدػػياؽ الرػػػتي عشػػج علسػػاء التجػيػػج
الرػػػػتيات كعبلقتػػػو بػػػالعلـػ األخػػػخى". مػػػغ حػػػجيث دار بيشػػػي كبيشػػػو مذػػػافية فػػػي مجلػػػذ قدػػػع 

   ـ. ٜٕٔٓ/ٗ/ٚأصػؿ اللغة، السشعقج يـػ األحج؛ السػافق
ـ بسحافطػػة كفػػخ الذػػيخ، تخػػخج مػػغ كليػػة اللغػػة ٜٚ٘ٔ/٘/ٜٕأبػػػ الدػػعػد أحسػػج دمحم الفخخانػػي، كلػػج فػػي( ٕ)

ثػػع عػيغ معيػػجا فػي العػػاـ نفدػو، كتخقػػى فػي درجػػات الدػلع األ ػػاديسي حتػى عػػيغ  ـ،ٜٛٚٔالعخبيػة بالقػاىخة
ـ، كألػػػف مػػػغ الكتػػػب: التجػيػػػج ٕٔٔٓـ، كعػػػيغ عسيػػػجا لكليػػػة اللغػػػة العخبيػػػة ب يتػػػاي البػػػاركدٜٜٗٔأسػػػتاذا

 -ككانػػت رسػػالتو للػػجكتػراه ب شػػخاؼ شػػيخو د. عبػػج هللا ربيػػع –القخآنػػي فػػي ضػػػء علػػع الرػػػتيات الحػػجيث 
ية فػػي ركايػػات غخيػػب الحػػجيث كاألثػػخ، اللصػػائف السحدػػشة فػػي مباحػػث الغشػػة، كمػػغ أحػػجث دراسػػات صػػػت

إلػػػخ. مػػػغ الرػػػفحة الخسػػػسية للسػقػػػع .مؤلفاتػػػو: علػػػع اللغػػػة التصبيقػػػي، علػػػع اللغػػػة االجتسػػػاعي بالدػػػعػدية..
https://sites.google.com/site/alfkhran/alsyrte-aldhatyte كقػػج أ ػػجت تلػػظ البيانػػات مػػغ ،

   ـ.ٜٕٔٓ/ٗ/ٜٔسعادتو في مكالسة ىاتؽية يـػ الجسعة السػافق

https://sites.google.com/site/alfkhran/alsyrte-aldhatyte
https://sites.google.com/site/alfkhran/alsyrte-aldhatyte
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 اختيار السؾضؾع: بأسبا

 التجػيج، كيقيشي الكامل بزخكرة العخكة الػثقى بيغ علع الرػتيات كعلع -ٔ
ق إفادة كل مغ العلسيغ مغ مباحث كتبلحسيا، عغ شخيتساسظ العلػـ 

اآلخخ؛ في إشار مغ التعاكف كالتكامل اليادؼ إلى تحقيق أىجاؼ العلع 
كسياقات متبايشة  ،كغاياتو، بجؿ أف يعسل أصحاب كل فغ في جدر مشعدلة

 .ءـبا كالجيج، سجىعغ اآلخخ، ؼيزيع الػقت 

كتب التجػيج،  -إال ما نجر –أدى إىساؿ علساء األصػات السحجثيغ   -ٕ
اف تلظ األبحاث مغ الفػائج التي كعجـ اإلفادة مشيا في أبحاثيع؛ إلى حخم

إلى عجـ الجقة في تقػيع جيػد  -أيزا -تزسشتيا تلظ الكتب، كسا أدى 
ف لع إ -مغ كجية نطخي  –علساء التجػيج في دراسة األصػات اللغػية، كىع 

  يتدشسػا درجة أعلى مغ علساء األصػات، فلغ تقل عشيا بحاؿ مغ األحػاؿ.

 أكدعداء القخآني، فقج علساء األبيغ مرشفات أىسية كتاب القػؿ السفيج  -ٖ
، كسا أربعة كعذخيغ كتابا مغ الكتب السذيػرة السخضيةُزبجة السؤلف كتابو 

 نؽيدةمػسػعة  -بحق –فجاء الكتاب  -رحسو هللا -(ٔ)صخح بحلظ الذيخ
 كالستعلسػف. يشيل مشيا الستخررػف 

أما السشيج الحي اعتسجتو، فيػ السشيج الػصفي التحليلي، حيث قست بجراسة 
لسعصيات علساء األصػات كفقا  ،طاىخة الرػتية عشج دمحم مكي نرخال

في  -رحسو هللا  –السشدلة التي كصل إلييا الذيخ  تطيخلكي  السحجثيغ؛
 .حليا السحل البلئق بيا، كندراسة األصػات

 كتأتي أىسية الجراسة في:
                                                           

 .لشا تعقيب على ذلظ في السصلب األكؿ مغ التسييج (ٔ)
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على  أنيا تجلي مبلم  الشطخية الرػتية عشج علع مغ أعبلـ التجػيج -ٔ
 .- ما أمكغ –مدتػى الرػت السفخد، كتبخز معالسيا

تعكذ أىسية السرشفات التجػيجية في خجمة علع الرػتيات العخبية،  -ٕ
راسة أصػات دشاء عشو في ال يسكغ االستغ ؛أصيبلالتي تعج مػردا غشيا ك 

 العخبية.

دعػة للباحثيغ كالسذتغليغ بعلع األصػات أف يدتكسلػا السديخة في  -ٖ
أزاىيخه كأشايب يانع درره، قاشفيغ تخاثشا الخحب؛ مدتخخجيغ كشػزه ك  ءفزا

 ثساره؛ بجؿ أف يحرخكا أنفديع في قسقع ضيق مغ الترػرات كالتخىات.
 –ىل أكلى الذيخ ث اإلجابة عميو: أما الدؤال الحي ستحاول صفحات البح

دة مباحث الرػت مغ السعالجة كالجراسة ما يدتحق اإلشا –رحسو هللا 
؛ األمخ الحي يجعلشا إلى أي مجى اتدست نطختو بالجقة كالعسقكالتقجيخ، ك 

كىل جاءت  عتبخ كتب التجػيج مػردا مغ مػارد دراسة أصػات العخبية؟ن
ء السحجثيغ؛ رغع البػف الذاسع في األدكات آراؤه كأفكاره مصابقة ألفكار كآرا

كالػسائل؟ كما ىي مػقعية تلظ الخؤى كالرػى على خارشة الجرس الرػتي 
سئلة ىي ما تكػف مزاميغ كمجسػع ىحه األ الحجيث: تقييسا كتقػيسا؟ 

 البحث.  

أما عغ صعػبات البحث: فقج تسثلت في غدارة السادة الرػتية، كعسق 
 –إف جاز أف نعتبخ ذلظ صعػبة  –الجة كالتحليل الشطخة، كشسػلية السع

 ا، كتحليبل؛سيصشا، كتصيفػ تاألمخ الحي ألـد الباحث الربخ كشػؿ الشفذ: 
  حتى يػفي البحث رتبتو، كيبلغ بو قستو.
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 –السقجمة بعج –جاءت ىحه الجراسةكلتحقيق ما انعقج البحث على معالجتو، 
 :في

خ، كىجفو مغ دراستو، كأىسيتيا كعشػانو: التعخيف بسحسج مكي نر، تسييج
: األكؿ: دمحم مكي نرخ: حياتو، البمصثبلثة كؼيو في الجراسة الرػتية، 

الصبيعة كالعبلقة.  –علع التجػيج كعلع األصػات  تابو، كفاتو. كالثاني: 
 .الجافع إلى دراسة األصػات اللغػية عشج دمحم مكي نرخ كالثالث:

كؼيو ظقية عشج دمحم مكي نرخ، : العسمية الشبعشؾان وفرميؽ، األول
 مبحثاف: األكؿ: الجياز الشصقي. الثاني: إنتاج الرػت اللغػي.

تحميل، تأصيل و  –لرؾت المغؾي مفخدا ، فكان بعشؾان: االفرل الثانيأما 
مبحثاف: األكؿ: مخارج الحخكؼ. الثاني: صفات الحخكؼ. كؼيو ثبلثة كؼيو 

الرفات غيخ الستزادة.  مصالب: األكؿ: الرفات الستزادة. الثاني:
  ة.فية كالزعيالقػ صػات األالثالث: نطخية 

 ثع كرقة للتػصيات كالسقتخحات،، فييا أىع ما تػصلت إليو الجراسة وخاتسة
عات، وممخص بالمغتيؽ: العخبية، لمسؾضؾ وثبت  ،لمسرادر والسخاجعوثبت 

 واإلنجميدية.

 ،وهللا مؽ وراء القرج، وىؾ اليادي إلى سؾاء الدبيل،،
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 متهيد

التعريف مبخند مكي نصر، وهدفه من دراسته، وأهنيتها يف 
 الدراسة الصوتية

 املطلب األول

 حمند مكي نصر: حياته، كتابه، وفاته

) نا السرادرلع تسج ٔ ت الجخيدي بالسعلػمات كاألخبار؛ التي ي تشاكلالت(
ثخنا نتسكغ مغ خبلليا التعخؼ على ىحه الذخرية العلسية الكبيخة، فكل ما ع

زبل عغ إشارات في فيارس كتب عليو ال يخخج عغ تخجسات مقتزبة، ف
مجتسعة ال تذكل مادة كاؼية للػقػؼ على ما  -لؤلسف –التخاجع، ككليا 

اإلفادة مغ  -قجر االستصاعة –يتعلق بجػانب حياتو السختلفة. كقج حاكلت 
  . ل ما سشحت بو الطخكؼ؛ أمبل في الكذف عغ شخريتو كمكانتو العلسية

  

                                                           

تػػػػػػػخاجع مرػػػػػػػشفي الكتػػػػػػػب  –مرػػػػػػػادر التخجسػػػػػػػة: عسػػػػػػػخ رضػػػػػػػا كحالػػػػػػػة: معجػػػػػػػع السػػػػػػػؤلفيغ  (ٔ)
ـ، اسساعيل باشػا بػغ ٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔدة الخسالة، بيخكت، الصبعة األكلى، مؤسٖٖٚ/ٖالعخبية

دمحم بغ ميخ سليع البغجادي: إيزاح السكشػف في الحيل على كذػف الطشػػف عػغ أسػامي الكتػب 
، تحقيػػػق: دمحم شػػػخؼ الػػػجيغ، رفعػػػت بليكػػػة الكليدػػػي، مؤسدػػػة التػػػاريخ العخبػػػي، ٕٜٙ/ٕكالفشػػػػف 

، جسعػو كرتبػو ٚٔٔ،ٛٔٔ/ٔحفػضة بالكتبخانة الخجيػيةبجكف تاريخ. فيخست الكتب العخبية الس
ىػػػػػ، فيػػػػخس الخدانػػػػة ٖٓٔٔمغيػػػػخك الكتػػػػب العخبيػػػػة بالكتبخانػػػػة الخجيػيػػػػة، شبعػػػػة ثانيػػػػة بسرػػػػخ

إدكارد  .ـٜٛٗٔىػػػػػػػ/ٖٚٙٔ، مصبعػػػػػػة دار الكتػػػػػػب السرػػػػػػخية، القػػػػػػاىخةٕٗٗ،ٕٛٙ/ٔالتيسػريػػػػػػة
عليػو: الدػيج دمحم علػي  ، صػححو كزادٖٓٔ: ا تفاء القشػع بسا ىػ مصبػػع ص خنيليػس فانجيظ

ـ، يػسػف إليػاف سػخكيذ: معجػع السصبػعػات ٜٙٛٔىػػ/ٖٖٔٔالبببلكي، مصبعة اليػبلؿ، مرػخ
 ، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة، بجكف تاريخ.ٜٛٙٔ/ٕالعخبية كالسعخبة
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 وحياتو ندبو

نفدو في بادئة كتابو،  قجـ  ىحا األمخ، حيثمؤنة  -رحسو هللا – فانا الذيخ 
قاؿ: " ؼيقػؿ أسيخ الذيػات، كثيخ اليفػات، الخاجي مغ مػاله الفػز 
كالشرخ، الفقيخ دمحم مكي نرخ، الجخيدي مػلجا، كالذافعي محـبا، الذاذلي 

ف على أ -بيغ أيجيشاالتي  – السرادر تجسعكأ .(ٔ) شخيقة كمذخبا ..."
 .اسسو: دمحم مكي نرخ

دمحم مكي نرخ الجخيدي، الذافعي، مقخئ مجػد يقػؿ عسخ رضا كحالة: " 
للقخآف. مغ آثاره: نياية القػؿ السفيج في علع التجػيج، فخغ مغ تبييزيا في 

  .(ٕ) "ىػٖ٘ٓٔجسادي األكلى سشة  ٗ

كخىا ياقػت في معجسو باسع أما الجخيدي، فيػ ندبة إلى بلجتو ) جخيذ(، ذ
. (ٖ) ) الُجَخْيَدات( كأنو جسع ترغيخ َجْخسة بالديغ السيسلة: مػضع بسرخ

كىي في الزفة اإلدريدي ) الجخير(، كقاؿ عشيا: " الذخيف كسساىا 
الذخؾية مغ أشسغ ) أشسػف حاليا(، كىي مجيشة حدشة على إقليع جليل 

كسساىا علي  .(ٗ) كـ كاألشجار" بيخ، كىي كثيخة التجارات كالعسارات كالكخ 
مبارؾ باسسيا الحالي: " جخيذ: قخية مغ مجيخية السشػؼية بسخكد أشسػف؛ 

) قخية مغ القخى  مػضػعة على جانب البحخ الغخبي في مقابلة كرداف

                                                           

 .  ٔٔ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .ٖٖٚ/ٖتخاجع مرشفي الكتب العخبية –معجع السؤلفيغ  (ٕ)
، دار صػػادر، ٕٖٔ/ٕجيغ أبػػػ عبػػج هللا يػػاقػت بػػغ عبػػج هللا الحسػػػي: معجػػع البلػػجافشػػياب الػػ (ٖ)

 ـ.ٜٚٚٔىػ/ٜٖٚٔبيخكت
أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا بغ إدريذ الحسػدي الحديشي: ندىة السذتاؽ فػي اختػخاؽ  (ٗ)

 ـ. ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔ، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخةٖٔٗاآلفاؽ ص
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... كبيا جامع قجيع، مقاـ  ظ باسسيا(عة لسحافطة الجيدة، كال تداؿ تحتفالتاب
 .(ٔ) الذعائخ، كجسلة زكايا للربلة"

إلى جانب  –كاف  -رحسو هللا –يبجك أف الذيخ : فأما تكؾيشو الثقافي
ٕ) متفقيا مقتجيا بسحىب اإلماـ الذافعي -اشتغالو بالقخآف قخاءة كإقخاء )– 

 .(ٖ) سدجج الداىج بباب البحخ بالقاىخةل توإمام ػ أمخ دعتو إليوكى -رحسو هللا

 -عد كجل –خيق إلى هللا كرعا؛ سالكا الصصػؼيا كاف  أنو -كحلظ –كيبجك 
في علػـ الذخيعة ) علـػ  -رحسو هللا –فكسا ارتزى محىب اإلماـ الذافعي 

                                                           

، السصبعػػػة األميخيػػػة الكبػػػخى ببػػػػالؽ، القػػػاىخة، ٛ٘/ٓٔرؾ: الخصػػػب التػؼيؿيػػػةعلػػػي باشػػػا مبػػػا (ٔ)
 ـ. ٛٛٛٔىػ/ٖ٘ٓٔالصبعة األكلى

يلتقػي معػو  -صلى هللا عليػو كسػلع –أبػ عبج هللا دمحم بغ إدريذ الذافعي، ابغ عع رسػؿ هللا  (ٕ)
بػغ خالػج  في عبج مشاؼ. كلج بغدة، ثع حسػل إلػى مكػة كىػػ ابػغ سػشتيغ، كتفقػو فييػا علػى مدػلع

كقخأ عليو السػشأ حفطا، فأعجبو  -رضي هللا عشو –الدنجي، ثع قجـ السجيشة، فلـد اإلماـ مالكا 
كقاؿ لو: اتق هللا، ف نو سيكػف لظ شأف، ثع رحل إلى اليسغ؛ حيغ تػلى عسو القزاء، ثع رحل 

عيغ إلى العخاؽ، كناضخ دمحم بغ الحدغ، كنرخ الدشة. ثع خخج إلى مرخ آخػخ سػشة تدػع كتدػ
كمائة، كأقاـ بيا أربع سشيغ كنيفا، كصشف كتبو الججيجة بيا، ثع تػفي بسرػخ ليلػة الجسعػة بعػج 

عامػا، كمػغ آثػاره: الخسػالة فػي علػع أصػػؿ الفقػػو.  ٗ٘ىػػ، عػغ عسػخ يشػاىد ٕٗٓالسغػخب سػشة 
، ٛٗ-ٕٔ/ٔمخترػػػخا، يشطػػػػخ: عسػػػػاد الػػػجيغ اسػػػػساعيل بػػػػغ كثيػػػخ: شبقػػػػات الفقيػػػػاء الذػػػػافعييغ

عسػػػػػػػػػخ ىاشػػػػػػػػع، د. دمحم زيػػػػػػػػشيع دمحم عػػػػػػػػػدب، مكتبػػػػػػػػة الثقػػػػػػػػاؼ الجيشيػػػػػػػػػة،  تحقيػػػػػػػػق: د. أحسػػػػػػػػج
، تحقيػق: ٜٚ-ٖٜ/ٔـ. كأيزا: عبج الػىاب الذعخاني: الصبقات الكبػخى ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔالقاىخة

بػػة، مكتبػػة الثقافػػة الجيشيػػة، القػػاىخة،  د. أحسػػج عبػػج الػػخحيع الدػػاي ، السدتذػػار. تػفيػػق علػػي ـك
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔالصبعة األكلى

، معجػػع ٕٜٙ/ٕح السكشػػػف فػػي الػػحيل علػػى كذػػف الطشػػػف عػػغ أسػػامي الكتػػب كالفشػػػف إيزػػا (ٖ)
 .ٜٛٙٔ/ٕالسصبػعات العخبية كالسعخبة
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في علػـ الحؿيقة (ٔ) الحدغ الذاذلي يالطاىخ(، فقج تقلج محىب اإلماـ أب
  علـػ الباشغ(. )

مػسػعي الثقافة، يذيج كاف  -رحسو هللا –قػلو: إف الذيخ كالحي يسكغ أف أ
كمغ ناحية أخخى: ف ف  -كسيأتي الحجيث عشو –و مغ ناحية بحلظ ُمَؤلَّفُ 

إمامتو لسدجج الداىج فخضت عليو أف يكػف آخحا مغ كل فغ بصخؼ؛ فالذأف 
كأقػؿ: إف دعػتو إلى  أف يكػف كاسع الجراية. -في ذلظ الػقت –في اإلماـ 

هللا فػؽ أعػاد السشابخ، كإقخاءه القخآف في حلقات السداجج، ـيأ لو مغ سعة 
السعخفة، كعسق الثقافة، كصجؽ التجخبة كالسذاىجة، كمسارسة التعليع كالتخبية 

 سا كتجريدا.يعلتما جعلو مبخزا في كثيخ مغ العلػـ؛ تشطيخا كتصبيقا،  –

كقج كصفو صاحب ىجاية القاري بقػلو: " عالع كبيخ في التجػيج كالقخاءات 
" نياية القػؿ السفيج كغيخىا، كلو مؤلفات يخجع إلييا، كيعػؿ علييا، مشيا: 

  .(ٕ)في علع التجػيج"

فبل نعخؼ عشيا شيئا، كال عغ مخكدىا الثقافي كاالجتساعي، كىل أما أسختو: 
  اف متدكجا كلو أبشاء أـ ال؟

                                                           

 -علي بغ عبج هللا بغ عبج الجبار بغ يػسف أبػػ الحدػغ اليػحلي الذػاذلي؛ ندػبة إلػى شػاذلة  (ٔ)
نجػػع الػػجيغ  نديػػل اإلسػػكشجرية كشػػيخ الصائفػػة الذػػاذلية، صػػحب الذػػيخ -قخيػػة مػػغ قػػخى إفخيؿيػػة

األصفياني، كابغ مذير، كحج مخات، كمػات برػحخاء عيػحاب؛ قاصػجا الحػج فػجفغ ىشػاؾ فػي 
ىػػػػ. يشطػػخ: سػػػخاج الػػجيغ أبػػػػ حفػػز عسػػػخ بػػغ علػػػي، ٜٔ٘ىػػػ ، ككػػػاف مػلػػجه ٙ٘ٙذي القعػػجة 

، تحقيػػق: نػػػر الػػجيغ شػػخيبة، مكتبػػة ٛ٘ٗ،ٜ٘ٗالذػػييخ بػػػ ) ابػػغ السلقػػغ(: شبقػػات األكليػػاء ص
ـ. كأيزػػا: عبػج الػىػػاب الذػعخاني: الصبقػػات ٜٜٗٔىػػ/٘ٔٗٔالصبعػة الثانيػػة الخػانجي، القػػاىخة،

 .ٕٙ-ٛ/ٕالكبخى 
، مكتبػػة ٕ٘ٚعبػػج الفتػػاح الدػػيج عجسػػي السخصػػفي: ىجايػػة القػػاري فػػي تجػيػػج كػػبلـ البػػاري ص (ٕ)

 .  شيبة، السجيشة السشػرة، الصبعة الثانية، بجكف تاريخ
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عغ أسساء أحج مشيع،  -التي بيغ أيجيشا -فلع تفر  السرادر أما شيؾخو: 
سلظ  ؟ كعلى يج مغفعلى يج مغ أخح القخاءة، كأجاد التبلكة، كناؿ اإلجازة

الصخيق، كأخح الترػؼ؟ ككليا علـػ تعتسج على التلقي كالسذافية، كاألخح 
 كالدساع.  

 -رحسو هللا –فليذ بيغ أيجيشا ما يفيج عغ كجػد مؤلفات للذيخ أما مؤلفاتو: 
 -كراحب اليجاية –سػى ىحا الكتاب الحي بيغ أيجيشا، كإف صخح البعس 

 ا لع يدعِّ لشا شيئا مغ ذلظ.بأف لو مؤلفات أخخى، لكغ أحج

 وفاتو

ء القخف سػى أنو كاف مغ علسالع تحكخ لشا السرادر شيئا عغ تاريخ ميبلده، 
كىػ العاـ الحي فخغ ـ. ٛٛٛٔىػ/ٖ٘ٓٔكاف حيا  الخابع عذخ اليجخي، كأنو

ٔ)كسا أخبخ عغ نفدو ؼيو مغ تبييس كتابو على كجو  –، ككاف ذلظ (
. (ٕ) دي األكلى كسا تحكخ كتب التخاجعفي الخابع مغ شيخ جسا -التحجيج

كليذ ىشاؾ ما يجلشا على تاريخ كالدتو داللة أ يجة، فالسرادر قج أحجست 
  عغ ذكخىا.

                                                           

سبػػػػػارؾ؛ الخابػػػػػع مػػػػػغ شػػػػػيخ جسػػػػػادى األكلػػػػػى، " ككػػػػػاف الفػػػػػخاغ مػػػػػغ تبييزػػػػػيا يػػػػػـػ الثبلثػػػػػاء ال( ٔ)
ىػ ) خسػذ كثلثسائػة بعػج األلػف مػغ ىجػخة مػغ خلقػو هللا علػى أ سػل كصػف". نيايػة ٖ٘ٓٔسشة

 .  ٖٓٗالقػؿ السفيج ص
، معجػػػػع السصبػعػػػػات العخبيػػػػة ٖٖٚ/ٖ، معجػػػػع السػػػػؤلفيغٛٔٔ/ٔفيخسػػػػت الكتبخانػػػػة الخجيػيػػػػة( ٕ)

 . ٜٛٙٔ/ٕكالسعخبة
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فقج صخح صاحب فيخس الخدانة التيسػرية أنو تػفي عاـ أما وفاتو: 
ـ. كقج كججت في مقجمة ٜٜٜٔ-ٜٜٛٔما بيغ عامي: كىػ ، ىػ(ٖٙٔٔ)

 (.ٕٜٓٔىػ/ٕٕٖٔػفي حػالي ) عاـأنو ت(ٔ) بعس شبعات الكتاب

  مرادرهو  ،وصف الكتابآثاره العمسية، 

لع تحكخ لشا كتب التخاجع مغ مرشفات الذيخ العلسية؛ سػى ىحا أما آثاره: ف
كقج أثشى عليو سخكيذ: " نياية الكتاب الحي ُعِقجت عليو ىحه الجراسة، 

حا الفغ". ت ىتحؿيقاكىػ كتاب جامع مغ  –القػؿ السفيج في علع التجػيج 
كيطيخ كحلظ أف علساء عرخه قج احتفػا بيحا الكتاب أيسا احتفاء، كبالغػا 

كسا ذكخت كتب التخاجع في كصف الكتاب: "  –في تقخيطو كالثشاء عليو 
كقاؿ صاحب ىجاية القاري: . (ٕ)لبعس الفزبلء" ) كتقخيطات( بأخخه تقاريظ

العلع قاشبة في أنحاء  " كىػ كتاب مذيػر، أجاد ؼيو كأفاد، كانتفع بو شبلب
     . (ٖ) ، كشبع كثيخا ..."اإلسبلمية الببلد

في  يقع أف الكتاب أما كصف الكتاب: فقج كرد في فيخس الخدانة التيسػرية
جدء أك مجلج، ككاف فيخست الخجيػية أ ثخ تفريبل كتحجيجا، حيث كرد ؼيو 

 .ٕٗٙ، كصحائفوأف الكتاب مختب على مقجمة، كثسانية أبػاب، كخاتسة

                                                           

الصبعػػة التػػي اعتسػػجنا علييػػا فػػي بحثشػػا، شبعػػة دار الكتػػب  ، كىػػيٖشبعػػة مكتبػػة اآلداب ص( ٔ)
 كال أدري مغ أيغ كقفػا على ىحا التاريخ.. ، شبعة دار الرحابة للتخاثٕالعلسية ص

 . ٜٛٙٔ/ٕ، معجع السصبػعات العخبية كالسعخبةٛٔٔ/ٔفيخست الكتبخانة الخجيػية( ٕ)
 . ٕ٘ٚىجاية القاري في تجػيج كبلـ الباري ص (ٖ)
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ٔ)كتب التخاجعكقج كرد في بعس  أف الكتاب مختب على مقجمة كثبلثة  (
أبػاب كخاتسة، كىػ أمخ  يجافي الرػاب، حيث قاؿ السؤلف نفدو: " 

  .(ٕ)كرتبتيا على مقجمة، كثسانية أبػاب، كخاتسة"

أما شبعات الكتاب: فقج نرت كتب التخاجع على أف الكتاب شبع بسصبعة 
ـ(، ثع شبع مخة ٜٔٛٔ/ٜٓٛٔبيغ عامي ) ، ما ىػٖٛٓٔبػالؽ سشة

 ـ(.ٜٙٓٔ/ٜ٘ٓٔىػ، ما بيغ عامي )ٖٕٖٔأخخى 

كنطخا لؿيسة الكتاب العلسية، كنفاستو عشج أىل الفغ، فقج تيافتت عليو 
 خب مغ ثسانيالسكتبات كالسصابع، كأعيج شبعو في عرخنا الحجيث ما يق

 على الشحػ التالي:مختبة تاريخيا  شبعات؛

ىػ، راجع ىحه الشدخة ٜٖٗٔبي بسرخ، ربيع الثانيشبعة مرصفى الحل -ٔ
كصححيا على ندخة السؤلف الذيخ: علي دمحم الزباع، تحت عشػاف: " 

كقج كقفت صفحة(،  ٜٕ٘كتقع في )نياية القػؿ السفيج في علع التجػيج". 
 علييا.

ـ، راجعيا ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔشبعة مكتبة الرفا بسرخ، الصبعة األكلى  -ٕ
لذيخ شو عبج الخءكؼ سعج، تحت عشػاف: " نياية كقجـ ليا كعلق علييا: ا

 صفحة(، كقج كقفت علييا. ٖٖٙالقػؿ السفيج في علع التجػيج". كتقع في )

                                                           

 . ٜٛٙٔ/ٕ، معجع السصبػعات العخبية كالسعخبةٕٜٙ/ٕح السكشػف إيزا( ٔ)
األبػػاب الثسانيػة، مبيشػا الفرػػؿ  -رحسػو هللا –، كقػج لقػب السؤلػف ٖٔنياية القػؿ السفيػج ص( ٕ)

التي تتألف مشيا السقجمة، كالفرػؿ التي يتألف مشيا كل باب على حجة، كالتتسة التي خػتع بيػا 
 .  ٙٔ-ٖٔتابو. نياية القػؿ السفيج صالسقجمة، ككل باب مغ أبػاب ك
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ـ، تحقيق: أبػ ٕ٘ٓٓشبعة مؤسدة قخشبة بالقاىخة، الصبعة األكلى  -ٖ
عاصع الحدغ بغ عباس بغ قصب، تحت عشػاف: : " نياية القػؿ السفيج في 

 صفحة(، كقج كقفت علييا. ٖٕ٘علع التجػيج". كتقع في )

ـ، ٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔشبعة دار الرحابة للتخاث بصشصا، الصبعة األكلى -ٗ
تحقيق: جساؿ الجيغ دمحم شخؼ، تحت عشػاف: : " نياية القػؿ السفيج في علع 

 صفحة(، كقج كقفت علييا. ٖٙٚتجػيج القخآف السجيج". كتقع في )

دقق ـ، ٕٔٔٓ/ىػٕٖٗٔشبعة مكتبة اآلداب بسرخ، الصبعة الخابعة  -٘
ىحه الصبعة كضبصيا: أحسج علي حدغ، كراجعيا على الشدخة التي 
صححيا على ندخة السؤلف، الذيخ علي دمحم الزباع، تحت عشػاف: " 

صفحة(،  ٖٗٗنياية القػؿ السفيج في علع تجػيج القخآف السجيج". كتقع في )
 كىي الشدخة التي اعتسجت علييا في ىحا البحث.

ـ، ٕٕٔٓىػ/ٖٖٗٔعلسية ببيخكت، الصبعة الثانيةشبعة دار الكتب ال -ٙ
مخاجعة كتحقيق: عبج هللا محسػد دمحم عسخ، تحت عشػاف: " نياية القػؿ 

صفحة(، كقج كقفت ٕٗٙالسفيج في علع تجػيج القخآف السجيج". كتقع في )
 علييا.

ـ، تحقيق: دمحم ٕٗٔٓشبعة السكتبة التػؼيؿية بالقاىخة، الصبعة الثالثة  -ٚ
عديد، تحت عشػاف: : " نياية القػؿ السفيج في علع التجػيج". ىاشع عبج ال
 صفحة(، كقج كقفت علييا. ٛٓٗكتقع في )

حت ت كىشاؾ شبعة ثامشة للكتاب، أصجرتيا دار الكتب العلسية ببيخكت، -ٛ
عشػاف: سلدلة الجراسات كالخسائل الجامعية، تحقيق: د. أحسج خزيخ خالج 

عشػاف: " نياية القػؿ السفيج ؼيسا ـ، تحت ٕٛٔٓالجبػري، الصبعة األكلى 
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 –( صفحة. كلع يتيدخ لي ٓٗٙيتعلق بتجػيج القخآف السجيج "، كتقع في )
  االشبلع علييا. -حتى كتابة ىحه الدصػر

السؤنة، حيث صخح  -رحسو هللا –أما تحخيخ عشػاف الكتاب: فقج كفانا الذيخ 
سا يتعلق بتجػيج القخآف في السقجمة؛ قائبل: " كسسيتيا: نياية القػؿ السفيج ؼي

ٔ)السجيج" . كمغ ثع؛ ف ف في شبعات العرخ الحجيث تجػزا في تحخيخ (
، ما عجا الصبعة الثانية الرادرة عغ دار الكتب العلسية، كالتي لع العشػاف
   . علييا -لؤلسف –أقف 

كيبجك أف محققي تلظ الصبعات كدكر الشذخ التي أشخفت على إخخاجيا قج 
 اب، لتخكيجو كنذخه بيغ الباحثيغ، إغخاء ليع باقتشائو. غيخت عشػاف الكت

ذكخ الجخيدي السرادر التي اعتسج علييا في أما مرادر الكتاب: فقج 
كشخعت في ذلظ مدتسجا مغ أربعة كعذخيغ كتابا مغ الكتب "  ، قاؿ: تابو

ما  -عشج التحقيق –كىحه الكتب تبلغ عجتيا  .(ٕ) السذيػرة السخضية ..."
دىا  -كسا ضيخ لي - أربعة كعذخيغ مؤلفايخبػ على  كقج أحراىا كعجَّ

فكانت سبعة  -مرح  ندخة مكتبة اآلداب –األستاذ أحسج علي حدغ 
بعج أف عجد  -رحسو هللا –. كال ضيخ في ذلظ، فقج قاؿ الذيخ (ٖ)كعذخيغ

السؤلفات التي اعتسج علييا: " كغيخ ذلظ مغ كتب األئسة السعػؿ علييا في 
كأ ثخ  كعادة العلساء أف يحرػا في مؤلفاتيع أىع مرادرىع، .(ٗ)ىحا الذأف"

 ما عتسجكا عليو.
                                                           

 .  ٙٔ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .  ٕٔ،ٖٔص ، مقجمة السؤلف( نياية القػؿ السفيجٕ)
 . ٜ-ٙص مقجمة السرح ( ٖ)
 .  ٖٔ( نياية القػؿ السفيج صٗ)
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، كنطخة فاحرة إلى ىحه الكتب؛ تبيغ ؾيسة ىحا السؤلف كنفاستو في ميجانو
فكليا مغ عيػف أميات ىحا الفغ، كمسا زاد الكتاب ؾيسة أف مؤلفو كاف على 

كتححيخات كتشبييات؛  صلة بالحياة الػاقعية، كأف ما قخره ؼيو مغ مبلحطات
 انت ثسخة شبيعية لخبختو العلسية، كتجخبتو العسلية، كمسارستو لفغ اإلقخاء 

، فلقج كاف مجػدا كسا ذكخ أصحاب كاآلداء الحي قزى ؼيو معطع حياتو
 .التخاجع

إلى ذلظ؛ حيغ قاؿ: " سألشي كثيخ مغ  -رحسو هللا –كقج أشار الذيخ 
أف  -أصل  هللا لي كليع الحاؿ كالذاف –اإلخػاف السذتغليغ بتبلكة القخآف 

أجسع رسالة في علع التجػيج ... فامتشعت عغ ذلظ ؛ لعلسي أني لدت أىبل 
، فتكخر مشيع الدؤاؿ عليَّ السخة بعج السخة، كذلظ لحدغ ضشيع بي، لسا ىشالظ

 . (ٔ)"كاعتقادىع أف لي بحلظ خبخة

 للجرس الرػتي قجـ مثاال" نياية القػؿ السفيج" ي كعلى ىحا: ف ف كتاب
العخبي األصيل، كسػؼ يكػف ىحا الكتاب مفيجا كنافعا لكل مغ السذتغليغ 
بعلع التجػيج كدارسي األصػات العخبية، فالسذتغلػف بعلع التجػيج؛ يججكف 
ؼيو ما يذفي غلتيع في تيديخ تعليع الشصق العخبي الفري ، كالباحثػف في 

قة في دراسة األصػات أصػات العخبية يججكف ؼيو مباحث دؾيقة كعسي
 كتشسيصيا.  

  

                                                           

 .  ٕٔ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
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 املطلب الثاني

 -، واملنهجوالعالقة ،الطبيعة –عله التجويد وعله األصوات 

فيشاؾ عبلقة ججلية ال انفكاؾ ليا بيغ علع التجػيج كعلع الرػتيات ، ذلظ 
أف العشاصخ األساسية الثبلثة التي تسثل السيجاف الفعلي لعلساء التجػيج، 

مخارج الحخكؼ. ثانيا: معخفة صفاتيا. ثالثا: معخفة ما  كىي: أكال: دراسة
علع  -اليـػ –ىي ما ندسيو  – يتججد ليا بدبب التخكيب مغ األحكاـ

 األصػات اللغػية. 

؛ يؤكج أف الرلة كشيجة، كالعبلقة (ٔ) كىحا التذابو في السحتػى كالسزسػف 
قجار اعتساد كثيقة بيغ علسي التجػيج كاألصػات. كبتعبيخ أ ثخ دقة: يبيغ م

 ل مغ السختريغ بيحيغ الفشيغ على جيػد اآلخخ كمعصياتو، كاالستئشاس 
 . ، كأف أحجىسا ال يشفظ عغ اآلخخ بحاؿ مغ األحػاؿبشتائجو كمخخجاتو

، العبلقة بيغ العلسيغ ىي عبلقة العسػـ كالخرػصكيسكششا أف نقػؿ:" إف 
ألنو يعشى  فسجاليسا كاحج، بيج أف علع الرػتيات يترف بالعسػمية؛

بالجانب الرػتي للغة، كييجؼ إلى تقشيشيا، كتقعيج األداء الدليع ليسا، بيشسا 
                                                           

يخ العلسػي الػجقيق، مثػل: كنطخة فاحرة إلى أكائل الكتب التي ألفت في العلسيغ بسفيـػ التحخ  (ٔ)
أكؿ كتػػػاب ألػػػف فػػػي علػػػع  -بحػػػق –ىػػػػ( كالػػػحي يعػػػج ٕٜٖسػػػخ صػػػشاعة اإلعػػػخاب البػػػغ جشػػػي)

أكؿ كتػاب ألػف فػي علػع التجػيػج  -بحػق –ىػ( كالحي يعػج ٖٚٗاألصػات العاـ، كرعاية مكي )
ىػػ( ٗٗٗأك تحجيػج الػجاني ) -كسػا يحلػػ لػبعس البػاحثيغ أف يدػسيو -أك علع األصػات القخآنػي

التجػيػػج، تػضػػ  مػػجى االتفػػاؽ بػػيغ الكتػػب الثبلثػػة فػػي السػضػػػعات كمػػشيج تختيبيػػا، مسػػا فػػي 
إلى بحث علسي مقارف؛ أمبل فػي اسػتجبلء الرػػرة، ككصػػال إلػى  -مغ كجية نطخي  –يحتاج 

دقػائق أكجػػو االتفػاؽ كاالفتػػخاؽ، كمبلمػ  التذػػابو كالتسػػايد بػيغ العلسػػيغ، كسػاعتئح يسكػػغ للبحػػث 
ى كثيػػخ مػػغ التدػػاؤالت، التػػي باتػػت اإلجابػػة عشيػػا ضػػخكرة كفخيزػػة علػػى العلسػػي أف يجيػػب علػػ

 .  أىل العلع؛ ؾياما بحق العلع ككاجب الػقت
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يترف علع التجػيج بالخرػصية؛ ألنو يعشى بالجانب الرػتي لكتاب هللا، 
 .     (ٔ) كييجؼ إلى تقشيغ كتقعيج األداء الدليع للتبلكة القخآنية"

دة علع األداء القخآني كقج خلز بعس الباحثيغ إلى حؿيقة مفادىا: ريا
متدسا  –للجراسات الرػتية، ككقػعيا مشيا مػقع القسة؛ بعج أف بيغ 

علع  العخكة الػثقى بيغ ىحا العلع كفخكع -بالسعيارية، كمتذحا بالسػضػعية
 –كأكثخ أف أنقل الشز  كأنيسا خخجا مغ مذكاة كاحجة، الرػتيات قاشبة،

 .القارئ  ذىغكي تتز  الرػرة في  -شػلوعلى 

يقػؿ: " كمسا يؤكج قػة العبلقة بيغ علع األداء القخآني كساحة الجراسة 
الرػتية، احتػاء مباحثو على شتى فخكع علع األصػات ... إذ يست إلى 
علع األصػات الشصقي برلة؛ حيشسا يجرس قزية مخارج الحخكؼ كصفاتيا، 

نساشو كيترل بعلع األصػات الفيديائي؛ حيشسا يجرس قزية السج كدكاعيو كأ
الستشػعة، ناـيظ عغ بعس الرفات الخاصة بالحخكؼ؛ كالجيخ كاليسذ، 
كالذجة كالخخاكة، كالحخكة كالحخؼ ...إلخ، كىػ في دراستو للرػت حالة 
إفخاده بعيجا عغ الدياؽ، ال يخخج عغ األشخ العامة كالسبلم  السشيجية لعلع 

ف بسبعج عغ علع الرػات الفػناتيكي، كحالة دراستو للرػت في بشيتو ال يكػ 
األصػات الفػنػلػجي، كحيشسا يعتسج على كصف الطاىخة كتحليليا؛ مبيشا 
دكاعييا كثسختيا األدائية، يشجرج تحت ما يدسى بعلع األصػات الػصفي، أما 
حالة استجاللو على الطاىخة السجركسة في ضػء التصبيق العسلي على 

                                                           

، رسػػالة ٘٘د. أبػػ الدػػعػد الفخخانػي: التجػيػػج القخآنػي فػػي ضػػء علػػع الرػػتيات الحػػجيث ص (ٔ)
/أصػػػػػػػػػػؿ لغػػػػػػػػػة، ٜٖٖٕدكتػػػػػػػػػراه مخصػشػػػػػػػػػة بكليػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػػة العخبيػػػػػػػػػة بالقػػػػػػػػاىخة تحػػػػػػػػػت رقػػػػػػػػع

 ـ.  ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔلعاـ
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ق الرلة بعلع األصػات الشساذج الستشػعة مغ رحاب الشز القخآني، فيػ كثي
 .  (ٔ) التصبيقي"

كىحا يعشي: أف علع التجػيج مغ علع الرػتيات القلب الشابس ، كالسجد الحي 
ال يجف، كالسعيغ الحي ال يشزب، بل لدت مبالغا إف قلت: إنو لو كاليػاء 

  كالساء.

جراسة األصػات العخبية كاف يتقاسسيا علساء كلػ رمت أمارة على ذلظ:" ف
كعلساء التجػيج، ككاف كل فخيق يأخح مغ اآلخخ، كالفخؽ بيشيسا: أف  العخبية

علساء العخبية لع يخررػا للسػضػع كتبا مدتقلة، ككانت دراستيع الرػتية 
مختبصة بقزايا صخؼية. أما علساء التجػيج فقج جعلػا دراستيع مدتقلة في 
 تب خاصة، كسا أنيا كانت عشجىع على نحػ أشسل استغخؽ جسيع 

 . (ٕ) احث الستعلقة بعلع األصػات الشصقي..."السب

كقج ثسغ السحجثػف جيػد علساء ىحا الفغ في دراسة صػتيات العخبية، فقاؿ 
أحجىع كىػ يتحجث عغ جيػد اللغػييغ العخب في دراسة األصػات: " كأسيع 

. كىػ ما (ٖ) علساء التجػيج كالقخاءات القخآنية بقجر ال يجحج في ىحا السيجاف"
آخخ بقػلو: " كألىل القخاءات كالتجػيج حظ كافخ في دراسة  عبخ عشو

األصػات العخبية، كأصشافيا كأحكاميا؛ مغ حيث: اإلدغاـ، كاإلضيار، 

                                                           

أىسيتػػػػو كمػقعػػػػو فػػػػي ميػػػػجاف الجراسػػػػات الفػنػلػجيػػػػة، نطػػػػخة تصبيؿيػػػػة  –علػػػػع األداء القخانػػػػي  (ٔ)
 .   ٗٓٙ،٘ٓٙص

، كأيزػػػػا ٚٚ( يشطػػػػخ: د. غػػػػانع قػػػػجكري الحسػػػػج: الجراسػػػػات الرػػػػػتية عشػػػػج علسػػػػاء التجػيػػػػج صٕ)
 ـ. ٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔ، دار عسار للشذخ كالتػزيع، عساف، الصبعة الثانيةٚ٘ص

 -مػػػع دراسػػػة لقزػػػية التػػػأثيخ كالتػػػأثخ –د. أحسػػػج مختػػػار عسػػػخ: البحػػػث اللغػػػػي عشػػػج العػػػخب ( ٖ)
 . ـٜٛٛٔ، عالع الكتب، القاىخة، الصبعة الدادسةٜ٘ص
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كاإلخفاء، كالػقف، كاالبتجاء، كالسج اللفطي، كالسج السشفرل، كالسج الدا غ 
، كاإلشساـ، كتخقيق األصػات  العارض، كأحكاـ اليسد كالتدييل، كالخـك

جدءا مغ أجداء الشحػ،  -في بجايتو –. كإذا كاف علع األصػات ليطياكتغ
ف نو سخعاف ما اندكى عشج أىل القخاءات كالتجػيج، كزاد ؼيو ىؤالء الكثيخ مغ 

 .(ٔ) "السباحث مدتػحاة مغ الكتاب العديد

: " كقج كاف علساء القخاءات ) كال يخفى أف علع القخاءات أكؿ كقاؿ ثالث
رتباشا بعلع التجػيج، فعلع التجػيج ىػ تسثيل للجانب األدائي العلػـ كأ ثخىا ا

 لعلع القخاءات القخآنية( مغ أ ثخ القػـ حخصا على تشاكؿ السباحث الرػتية
في مؤلفاتيع ، بل أضافػا إلييا كثيخا مغ التفريبلت، كسجلػا في ضػء ذلظ 

  .(ٕ)  ثيخا مغ الخرائز األدائية"

غ أذىاف غيخ العخب كالسدلسيغ مغ كلع تكغ تلظ الحؿيقة بغائبة ع
السدتذخقيغ السشرفيغ، الحيغ أفشػا حياتيع بحثا كتحؿيقا، كدرسا كتشقيبا في 
 أميات تخاثشا الحزاري التليج، أشار إلى ذلظ السدتذخؽ األلساني بخجذتخاسخ

(ٖ) (G.Bergstrasser بقػلو: " كقج كاف علع األصػات في بجايتو جدءا )
                                                           

يع العصيػة: فػي البحػث الرػػتي عشػج العػخب ص (ٔ) ، مشذػػرات دار الجػاحظ، ٗ،٘د. خليل إبػخـا
 . ـٖٜٛٔالعخاؽ

فػػػػػي ميػػػػػجاف الجراسػػػػػات الفػنػلػجيػػػػػة، نطػػػػػخة تصبيؿيػػػػػة أىسيتػػػػػو كمػقعػػػػػو  –علػػػػػع األداء القخانػػػػػي (ٕ)
 .  ٗٓٙص

ـ بألسانيػػا، تعلػػع فػػي ليبػػدج الفلدػػفة كعلػػع اللغػػة، ٙٛٛٔ/ٗ/٘، كلػػج فػػي بخجذتخاسػػخجػتيليػػف ( ٖ)
كالفيلػلػجيا اليػنانية كالبلتيشية، ثع درس اللغات الدامية بعامة، كالعبخية بخاصة، ككاف أسػتاذه 

ذػػخ،  كعسػػل أسػػتاذا فػػي جامعػػات بػػخليغ كميػػػنخ كىيػػجلبخج فييػػا السدتذػػخؽ الكبيػػخ أكجدػػت ؼي
ـ؛ إللقػػاء محاضػػخات فػػي فقػػو اللغػػة، ٖٜٔٔ-ٜٕٜٔبألسانيػػا، كاسػػتقجمتو الجامعػػة السرػػخية فػػي

كالشحػ السقارف بػيغ اللغػات الدػامية. كمػغ آثػاره العلسيػة: ُحشػيغ بػغ إسػحاؽ كمجرسػتو، السػجخل 
الحجيثة كنرػص أخػخى مػغ ليجػة معلػػال". كفػي إلى اللغات الدامية، حكايات باللغة اآلرامية 

== 
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داء كالسقخئػف، كزادكا ؼيو تفريبلت استعاره أىل األأجداء الشحػ، ثع  مغ
 . (ٔ)  ثيخة؛ مأخػذة مغ القخآف الكخيع"

 -مغ كجية نطخي  –كلعل أنفذ تلظ الديادات، كأعطع تلظ اإلسيامات ؾيسة 
ؾيقة أنيع لع يقفػا في أفكارىع الرػتية عشج حج التحخيخات السعيارية الج

كإنسا  -ػا لكاف ما سجلػه فخخا يكفييعكلػ فعل –كالتقخيخات الشطخية العسيقة 
قجمػىا مذفػعة بتصبيقات عسلية كتشبييات فعلية، ال تقل في جػدتيا كدقتيا 

 عغ سابقتيا.

نجاح العسلية العلسية التعليسية يتػقف على مجى كال يستخي مشرف في أف  
تعانق الجانب الشطخي البحت، بالجانب العسلي السحس. كسا أف الشتيجة 

في أصػات  جػدة األداء كسبلمة اللداف مغ اللحغ –مغ ىحا العلع السخجػة 
 . كمعصياتو لغ تكػف إال في ضػء التصبيق الػاقعي لزػابصو -القخآف

كمغ ثع، ف نو يسكششا أف نقػؿ: إف علع التجػيج قج قجـ للجراسات الرػتية 
خجمة ُجلَّى كيجا ُعطسى ال تشدى، ككيف ال؟! كىي حراد إشخاقاتو 

و، كنتاج إلساحاتو كتشبيياتو، كثسار تقخيخاتو كتحخيخاتو؛ فيػ أثخ رائع كإشارات
مغ آثار العقل اإلسبلمي، بسا لو مغ دقة في السبلحطة، كمغ نذاط في 

                                                                                                                                                                 
== 

القػػخاءات: قػػخاءة الحدػػغ البرػػخي، قػػخاءة القػػخآف فػػي القػػاىخة، كسػػا نذػػخ كتػػاب ابػػغ خالػيػػو فػػي 
 .ـٖٖٜٔ/ٛ/ٙٔالقػػػػػػػخاءات الذػػػػػػػاذة، ككتػػػػػػػاب ابػػػػػػػغ الجػػػػػػػدري شبقػػػػػػػات القػػػػػػػخاء، كتػػػػػػػػفي فػػػػػػػي 

ت ، ركدي بػػػػػػارت: الجراسػػػػػػاٚٛ-٘ٛ، مػسػػػػػػػعة السدتذػػػػػػخقيغ صٚٗٚ،ٛٗٚ/ٕالسدتذػػػػػػخقػف 
، تخجسػػػػػة: مرػػػػػصفى مػػػػػاىخ، مػػػػػغ ٓ٘،ٔ٘العخبيػػػػػة كاإلسػػػػػبلمية فػػػػػي الجامعػػػػػات األلسانيػػػػػة ص

 ـ.ٕٔٔٓلعاـ ٗٛٚٔإصجارات السخكد القػمي للتخجسة، القاىخة، سلدلة ميخاث التخجسة، العجد
، أخخجو كصػححو كعلػق عليػو: د. رمزػاف ٔٔ( بخجذتخاسخ: التصػر الشحػي للغة العخبية صٔ)

 ـ.ٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔنجي، القاىخة، الصبعة الثانيةعبج التػاب، مكتبة الخا
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جسع ما تفخؽ، كىػ أثخ عطيع يخغع الشاضخ ؼيو على تقجيخه، كيحق للسدلسيغ 
 أف يفخخكا بو.

القػي بيغ التجػيج كاألصػات،  إلى ىحا التخابب -رحسو هللا –كقج ألس  الذيخ 
بأنو: " إعصاء كل حخؼ حقو؛  كضيفتوكىػ يقجـ تعخيفا ليحا العلع في ضػء 

أي  -بفت  الحاء –أي مغ كل صفة ثابتة لو مغ الرفات اآلتية، كمدتَحقَّو 
ما يشذأ عغ تلظ الرفات، كتخقيق السدتفل، كتفخيع السدتعلي، كنحػىسا، 

، كخلػىا مغ الديادة إتقاف الحخكؼ كتحديشيابلػغ الغاية كالشياية في مع 
كالشقز، كبخاءتيا مغ الخداة في الشصق، كاإلدماف في تحخيخ مخارجيا كبياف 
صفاتيا، بحيث يريخ ذلظ للقارئ سجية كشبيعة، سػاء كانت تلظ الحخكؼ 

 .   (ٔ)أصلية أك فخعية، مخكبة أك مفخدة"

يج كاألصػات كجياف لعسلة إف التجػ  :كتأسيدا على ىحا: ف نو يسكغ أف نقػؿ
كاحجة، أحجىسا: نطخي معياري، كالثاني: عسلي تصبيقي. كبياف ذلظ: أف 
قارئ القخآف الكخيع يتػجب عليو البحث في أصػات العخبية، كالتعسق في كل 
ما دار بذأنيا مغ مباحث كأفكار، مػقشا بأف اإلحاشة بكل ىحا مسا ال يسكغ 

اؿ عشج حج السعخفة الشطخية العسيقة، حتى االستغشاء عشو، ثع ال يقف بو الح
يخدؼ ذلظ بالتجريب كالتصبيق الجقيق، بحيث يريخ اإلتقاف كالتجػيج لو 

 -كحيشئح فقب –عشو، كحيشئح  كشبيعة ال يسكغ أف تخػنو أك تشفظسليقة 
 يسكغ أف يبلغ الغاية في التحديغ، كيرل إلى الشياية في الترحي .

كرأيشا كسا  ،بالتحليبلت الفػناتيكيةية مكي كمغ ىحا السشصلق؛ ا تشدت نيا
كما التي تعالج معصيات حقػؽ الحخكؼ كمدتحقاتيا؛ مػفػرا مغ الفرػؿ 

                                                           

 .ٕٕ،ٖٕنياية القػؿ السفيج ص( ٔ)
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ككحلظ  ،فديػلػجيا كإدرا يا كأدائيامغ تحليل لسخارج األصػات: يلـد ذلظ 
صفات الحخكؼ مع التفخيق بيشيا، كتشسيصيا إلى قػية كضعيفة، كتػزيعيا 

 كسشبدب –اسة الحخؼ في ضػء ذلظ دراسة تحليلية على مػصػفاتيا، كدر 
كلع تكغ شبيعة البحث أك التحليل في ىحا  -القػؿ في ذلظ، كل في مػضعو

كالتفديخات  كالتحليبلت، السزسار مخترخة أك مػجدة، إنسا كثخت التعليبلت
على التحكيخ بالعيػب، كالتححيخ مغ  كسا كاف شجيج الحخص كالتفريبلت.

 ة إلى معالجة ما يقع مغ ذلظ عغ ضخيق التجريب كالتسخيغ.األخصاء، كالجعػ 

كلعل مغ السشاسب أف نختع حجيثشا في ىحا السصلب؛ ب لقاء الزػء على 
السشاىج التي استخجميا أىل كل فغ في الػصػؿ إلى غايتو، كالتي ستكذف 

االتراؿ الػثيق بيغ العلسيغ. حيث اعتسج كل مغ  -اؿبصبيعة الح –لشا 
 Descriptive or)) الػصفي( )  ى السشيج التدامشيالفخيقيغ عل

synchronic  فديػلػجيا –في دراسة الحؿيقة الرػتية بأبعادىا الثبلثة- 
مع مبلحطة أف علساء التجػيج قج خلت أبحاثيع الرػتية  -فيديائيا -إدرا يا

 .(ٔ)مغ السبلحطات الفيديائية إال ما نجر
(، لكغ علساء Comparativeرف )على السشيج السقا -أيزا – سا اعتسجكا 

، ليطيخكا األصػات التي انفخد باستعساليا العخب التجػيج اقترخت مقارناتيع
ٕ)كالقخآف، أك استعسليا بكثخة . أما األصػاتيػف فقج كسعػا مجاالت كمدتػيات (

 Semitic Familyالسقارنة بيغ العخبية كغيخىا مغ لغات الفريلة الدامية )
Language.) 

                                                           

 .ٗٗمغ ذلظ إشارة مكي إلى التسػجات التي تحجث للرػت في الػسب الشاقل. نياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
مغ ذلظ إشارة مكي إلى أف عجد الحخكؼ األصلية تدعة كعذخكف، كلع يكسل عػجدىا إال فػي  (ٕ)

إذ ال ىسدة فػي لغػة العجػع إال فػي االبتػجاء، كال ضػاد إال فػي العخبيػة. نيايػة القػػؿ  لغة العخب؛
 .ٗٗالسفيج ص
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الشيزة العلسية في مصلع القخف السشرـخ بطبلليا على الرػتيات،  ثع ألقت
فأحخزت تقجما ىائبل في السشيجية، معتسجة على كسائل كأدكات التسكيغ 
الرػتي مغ معامل كمختبخات، كضيخ مغ ثسار ذلظ السشيج التجخيبي أك 

  (. -Experimental or Laboratoryاآللي أك السعسلي أك )
شفخة كاضحة على مدتػى السشاىج الشطخية، حيغ  -أيزا - سا أحخز 

(؛ بسعاكنة الػصفي كالسقارف، Diachronicاعتسج على السشيج التاريخي )
ككل ذلظ مسا لع نلس  لو آثارا كاضحة عشج علساء األداء القخآني، كإنسا 
اعتسجكا أ ثخ ما اعتسجكا على السشيج الػصفي، ككججكا ؼيو خيخ معيغ 

 .كنياية مكي أصجؽ دليل على ذلظ ،للػصػؿ إلى مبتغاىع
لسشيج التجػيجي خرػصية لع نخ ليا أثخا عشج علساء الرػتيات، كيبقى ل

كىي فكخة التلقي كالسذافية، كالسسارسة كالجربة كالتكخار، أك بعبارة أخخى: 
الجسع بيغ السشحى السعياري، كالسشحى التصبيقي، أك بيغ التػصيف أك 

  .التعليسي فعلي أك العسليكالتشفيح الالتقعيج الشطخي، 
كبشاء على ىحه السعصيات؛ كفي ضػء ىحه الحقائق أقػؿ: إف كبل مغ 

في حاجة ماسة إلى التعاكف كاالنفتاح على  -التجػيج كاألصػات -العلسيغ 
بعزيسا، في إشار مغ التكامل اليادؼ كالذخا ة السثسخة؛ ألف السدائل 

ية إلى حج ما، كالفجػة بيغ العلسيغ كالقزايا كاحجة، كالػسائل كالسشاىج متذاب
مفتعلة كزائفة، كناتجة مغ جيل كل فخيق بسا عشج اآلخخ، ف ف كانػا مسا ال 
دراية ليع بكتب التجػيج كالتخاث، استبج بيع العجد، كلع يتسكشػا مغ فظ رمػز 
الجرس الرػتي عشج علساء التجػيج، كإف كانػا مغ أىل التجػيج خلجكا إلى 

ذسػا أنفديع عشاء مػا بة الجرس الرػتي الحجيث بسعاملو الخاحة، كلع يج
    كمختبخاتو. 
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 املطلب الثالث

 الدافع إىل دراسة األصوات اللغوية عند حمند مكي نصر

بالقخآف الكخيع تبلكة  –رحسو هللا  –ارتبصت السباحث الرػتية عشج الذيخ 
ىػ  –كآداء، ككاف الباعث األصيل إلى معالجة تلظ القزايا الرػتية 

 مغ الخصأ، كحفطو مغ اللحغ. صيانة القخآف الكخيع

 -رحسو هللا -في قخاءة كتاب هللا اىتساـ الذيخ كقج شغلت ضاىخة اللحغ 
، قاؿ: " ... فربل أنػاعوفحكخ تعخيفو، كفرل أقدامو؛ معخفا كل قدع، كم

ثع إف اللحغ يأتي في لغة العخب على معاف، كالسخاد بو ىا ىشا الخصأ 
الرػاب، كىػ نػعاف: جلي، كخفي ... فأما الجلي: فيػ خصأ  كالسيل عغ

سػاء أخل بالسعشى  - أعشي عخؼ القخاءة –يصخأ على األلفاظ ؼيخل بالُعخؼ 
، كالسخاد مغ السبشى: أـ لع يخل، كىػ يكػف في السبشى أك الحخكة أك الدكػف 

ل حخكؼ الكلسة ) أي: أصػاتيا(، كمغ الخصأ ؼيو: تبجيل حخؼ بآخخ، كتبجي
الصاء داال بتخؾ إشباقيا كاستعبلئيا، أك تاء بتخكيسا، أك ب عصائيسا ىسدا. 

كاآلخخ. كالسخاد مغ  كالسخاد مغ الحخكة: ما يعع حخكة األكؿ كالػسب
كأما اللحغ الخفي: فيػ خصأ يصخأ ... الدكػف: ما يعع سكػف الػسب كاآلخخ

ات الحخكؼ ، كىػ يكػف في صفعلى اللفظ ؼيخل بالعخؼ كال يخل بالسعشى
... ثع اعلع أف اللحغ الخفي يشقدع إلى قدسيغ: أحجىسا ال يعخفو إال علساء 
القخاءة: كتخؾ اإلخفاء كالقلب كاإلضيار كاإلدغاـ كالغشة، ككتخقيق السفخع 

فو إال ميخة يعخ  كقرخ السسجكد ... كالثاني الكعكدو، كمج السقرػر، 
  .(ٔ) تغليظ البلمات ..."القخَّاء: كتكخيخ الخاءات، كتصشيغ الشػنات، ك 

                                                           

 بترخؼ في الشقل.  ٖٚ-ٖ٘( نياية القػؿ السفيج صٔ)
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في كعيو كىػ يخب شاخرة  -جليا كاف أـ خؽيا –فكخة اللحغ ىكحا كانت ك 
يعالج رأيشاه  مغ َثعَّ ك  ،كمادة كتابو بقلسو، كماثلة في عقلو كىػ يختب أفكاره

كحرشا لقارئ ءا دْ لتكػف رِ  –مفخدة أـ مخكبة  -مباحث أصػات فرحانا 
 الحكخ الحكيع.

بسخاده أ ثخ مغ مخَّة؛ حيغ قاؿ معؿبا على  -رحسو هللا –كقج صخح الذيخ 
نز صاحب الشذخ: " كال شظ أف األمة كسا ىع متعبجكف بفيع معاني القخآف 
كإقامة حجكده، كحلظ ىع متعبجكف بترحي  ألفاضو كإقامة حخكفو على 
ة الرفة الستلقاة مغ أئسة القخاءة السترلة بالحزخة الشبػية األفرحية العخبي

  .  (ٔ) جكؿ إلى غيخىا" يجػز مخالفتيا كال العالتي ال

معلقا على ىحا الشز: " ؼيجب على القارئ مخاعاة  -رحسو هللا –قاؿ الذيخ 
ما أجسع عليو القخاء مغ إخخاج الحخكؼ مغ مخارجيا، كتػؼية صفاتيا؛ مغ 
تخقيق السخقق، كتفخيع السفخع، كإدغاـ السجغع، كإضيار السطيخ، كإخفاء 

ج السسجكد، كقرخ السقرػر، كغيخ ذلظ مسا ىػ الـز في السخفى، كم
 .   (ٕ)  بلميع"

ثع نخاه مخة أخخى يعج معخفة اللحغ شخشا رئيدا ال بج أف يتػافخ في قارئ 
: " ... فيشبغي -رحسو هللا –قاؿ ؛ ليكػف متقشا ماىخا. آيات الحكخ الحكيع

                                                           

، تقػجيع: الذػيخ علػي دمحم ٚٙٔ/ٔ( أبػ الخيخ دمحم بػغ دمحم الجمذػقي: الشذػخ فػي القػخاءات العذػخٔ)
ات، شبعػػػػػة دار الكتػػػػػب العلسيػػػػػة، بيػػػػػخكت، الصبعػػػػػة الزػػػػػباع، تخػػػػػخيج: الذػػػػػيخ زكخيػػػػػا عسيػػػػػخ 

 ـ . ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔاألكلى
 .  ٓٗ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
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. كقج جتشبللقارئ أف يعخؼ اللحغ ليجتشبو، كىحا كسعخفة نحػ الدحخ ليُ 
 بقػلو:  (ٔ)أشار إلى ذلظ الخاقاني

 إذ جيزي يكَن فِمِ لحنَبالَّ ٌةعزفَومَ      ه       فظِحِ إتقانُ كزَالذِّ لهَعِ فأوَّلُ

 (2)ذرَن عُمِ لحنَالَّ فُعزَذي ال يَلٍما لِوَ       ه    زيلَينا تُكَ لحنَا بالَّن عارًففكُ

                                                           

( مػسػػى بػػغ عبيػػج هللا بػػغ يحيػػى بػػغ خاقػػاف أبػػػ مػػداحع الخاقػػاني البغػػجادي، إمػػاـ مقػػخئ، مجػػػد ٔ)
فػي  محجث، أخح القخاءة عغ الحدغ بػغ عبػج الػىػاب، ودمحم بػغ الفػخج. قػاؿ الػجاني: كػاف إمامػا

قػػخاءة الكدػػائي ضػػابصا ليػػا مزػػصلعا بيػػا، قػػخأ عليػػو غيػػخ كاحػػج مػػغ الحػػحاؽ. تػػخؾ أبػػػ مػػداحع 
الػػجنيا، كأعسػػل نفدػػو فػػي ركايػػة الحػػجيث، كأقػػخأ الشػػاس، كتسدػػظ بالدػػشة، ككػػاف برػػيخا بالعخبيػػة 

كقرػيجتو  -ؼيسػا أعلػع –شاعخا مجػدا. قلت ) ابػغ الجػدري(: ىػػ أكؿ مػغ صػشف فػي التجػيػج 
ـ، ٕٙٛىػػػ /ٕٛٗرة، كشػػخحيا الحػػافظ أبػػػ عسػػخك ) يقرػػج الػػجاني(. كقػػج كلػػج فػػي الخائيػػة مذػػيػ 

: شػػسذ الػػجيغ أبػػػ عبػػج هللا دمحم بػػغ أحسػػج بػػغ مخترػػخاـ" ٖٜٚىػػػ/ٕٖ٘كمػػات فػػي الحجػػة سػػشة 
، تحقيػق: د. شيػار آلتػي ٗ٘٘/ٕعثساف الحىبي: معخفة القخاء الكبار علػى الصبقػات كاألعرػار

يزػػػػػػا: ابػػػػػػغ الجػػػػػػدري: غايػػػػػػة الشيايػػػػػػة فػػػػػػي شبقػػػػػػات ـ. كأٜٜ٘ٔىػػػػػػػ/ٙٔٗٔقػػػػػػػالج، اسػػػػػػتانبػؿ
ـ، دار الكتػػب العلسيػػة، بيػػخكت، الصبعػػة ٕٖٜٔ، عشػػي بشذػػخه: بخجذتخاسػػخٜٕٚ،ٕٓٛ/ٕالقػػخاء
، تخجسػػػة: د. ٗٗ/ٔـ، كأيزػػػا: د. فػػػؤاد سػػػدكيغ: تػػػاريخ التػػػخاث العخبػػػيٕٙٓٓىػػػػ/ٕٚٗٔاألكلػػػى

ػعػػات جامعػػة محسػػػد فيسػػي حجػػازي، مخاجعػػة: د.عخفػػة مرػػصفى، د. سػػعيج عبػػج الػػخحيع، مصب
، كأيزا: خيخ الجيغ الدركلي: ـٜٜٔٔىػ/ٔٗٗٔاإلماـ دمحم بغ سعػد، السسلكة العخبية الدعػدية

 . ـٕٕٓٓ، دار العلع للسبلييغ، بيخكت، الصبعة الخامدة عذخٕٖٗ،ٕٖ٘/ٚاألعبلـ
( البيتاف مغ قرػيجتو الخائيػة السذػيػرة، كىػي أكؿ مػا ألػف فػي علػع التجػيػج، كتتػألف مػغ كاحػج ٕ)

 ديغ بيتا، كنطست في بحخ الصػيل، كبادئتيا:كخس
 َأقػُؿ َمقاالا ُمعِجباا أُلكلي الِحجِخ      َكال َفخَخ إفَّ الَفخَخ َيجُعػ إَلى الِكبخِ                     

 كخاتستيا:          َأجاَبظ فيشا َربُّشا كَأجابشا              أخي ِؼيَظ بالُغفخاِف مشو كبالشَّرِخ. 
، كقػج أقػاـ الػجكتػر غػانع قػجكري الحسػج دراسػة ؾيسػة حػػؿ تلػظ القرػيجة ٘ٗ/ٔلتػخاث العخبػيتاريخ ا

، دار عسػػار للشذػػخ كالتػزيػػع، عسػػاف، ٚٗ-ٚٔفػػي كتابػػو الشؽػػيذ: أبحػػاث فػػي علػػع التجػيػػج ص
 ـ. ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔالصبعة األكلى
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قرج اللحغ خئ مغ اللحشيغ ) كىػ يف ذا تحلى القارئ بيحيغ الػصفيغ، كب
 .(ٔ)"ع في سلظ أىل القخآفطِ جَّ مغ أكلي اإلتقاف، كنُ (، عُ الجلي كالخفي بَشػَعْيو

دراية عسيقة كمعخفة دؾيقة بعلـػ  -بالزخكرة –كمعخفة اللحغ كأماراتو تدتلـد 
فاللحغ الخفي استعسل للجاللة ، " (ٕ)اللغة بعامة، كعلع األصػات بخاصة

حجد مغ األخصاء اللغػية، كىػ الستعلق بشصق األصػات، على نػع م
كاالنحخاؼ الجقيق عغ تػؼية األصػات صفاتيا الرػتية كاملة في عسلية 

 .(ٖ)الشصق"

: إف فكخة عشاية علساء التجػيج بسباحث األصػات إذا قلت امبالغ كلدت
 –عخبية دائية للغتشا اللجادة كالجؤكب في تقشيغ الشطع األالعخبية، كمحاكلتيع ا
الحي ىػ انحخاؼ  –علع التجػيج بطاىخة اللحغ الخفي  قج ارتبب مشح نذأة

تخاض كيؤكج ىحا االف  -ناتج عغ تصػر األصػات بذكل ال تقخه قػاعج اللغة
بسعشى يقخب  ألكؿ: أف أقجـ نز كرد ؼيو مرصل  التجػيجالعلسي أمخاف: ا

ٗ)؛ جاء في سياؽ حجيث ابغ مجاىجمغ معشاىا االصصبلحي عغ أنػاع (
                                                           

 .  ٖ٘( نياية القػؿ السفيج صٔ)
غ اإلعػػػػخاب(، كىػػػػػ ميػػػػجاف عسػػػػل الشحػػػػاة ( اللحػػػػغ الجلػػػػي فػػػػي الحخكػػػػات كالدػػػػكشات ) لحػػػػٕ)   

كالرخفييغ، أما اللحغ الخفي فيػ مػا يصػخأ علػى األصػػات مػغ جػخاء عػجـ تػفيتيػا حقػقيػا فػي 
السخارج أك الرفات، أك ما يعخض ليا مػغ األحكػاـ عشػج تجاكرىػا مػع غيخىػا فػي الدػياؽ، ىػػ 

يخاجػػع: الجراسػػات  ميػػجاف علػػع التجػيػػج؛ الػػحي ىػػػ علػػع صػػػتي فػػي أصػػػلو كفخكعػػو كمقخراتػػو.
   .ٚٗ،ٛٗالرػتية عشج علساء التجػيج ص

 . ٕٚٔأبحاث في علع التجػيج ص( ٖ)
ىػ ببغجاد، كسسع الحجيث مغ سعجاف ٕ٘ٗأحسج بغ مػسى بغ العباس بغ مجاىج، كلج سشة (ٗ)

بغ نرخ، كقخأ القخآف على أبي الدعخاء بغ عبجكس، كتبل على قشبل بسكة، كشيج لو الذيػخ 
، حتى قاؿ الجاني: " فاؽ ابغ مجاىج في عرخه سائخ نطخائو مغ أىل بالعلع كالفزل

صشاعتو، مع اتداع علسو، كبخاعة فيسو، كصجؽ ليجتو، كضيػر ندكو". كمغ آثاره العلسية: 
== 
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تحت عشػاف: " باب ذكخ الحخكؼ التي  (ٔ)اللحغ، كقج نقلو أبػ عسخك الجاني
يلـد استعساؿ تجػيجىا كتعسُّل بيانيا كتلخيريا؛ لتشفرل بحلظ مغ مذبييا 

، قاؿ: " حجثشي الحديغ بغ شا خ الدسدار، قاؿ: حجثشا على مخارجيا"
لقخآف لحشاف: أحسج بغ نرخ، قاؿ: سسعت ابغ مجاىج يقػؿ: اللحغ في ا

جلي كخفي، فالجلي: لحغ اإلعخاب، كالخفي: تخؾ إعصاء الحخؼ حقو مغ 
 .(ٕ)تجػيج لفطو"

مدتقل ضيخ في علع التجػيج بعج القريجة الخاقانية، الثاني: أف أقجـ كتاب 
ألفو أبػ  ، كقج(ٖ)حسل عشػاف: " التشبيو على اللحغ الجلي كاللحغ الخفي"

" كعشػاف الكتاب يشبئ  .(ٗ)خازي الدعيجيالحدغ علي بغ جعفخ بغ دمحم ال
                                                                                                                                                                 

== 

 تاب القخاءات الكبيخ، ككتاب القخاءات الرغيخ، ككتاب الياءات، ككتاب في مفخدات الدبعة 
ىػ. معخفة القخاء الكبار على ٕٖٗف، لدشةمغ شعبإٗ...إلخ، ككانت كفاتو يـػ

 .ٖٓٔ-ٕٛٔ/ٔ، غاية الشيايةٖٛ٘-ٖٖ٘/ٕالصبقات
ىػ ٖٔٚأبػ عسخك عثساف بغ سعيج بغ عثساف بغ سعيج بغ عسخ القخشبي الجاني، كلج بقخشبة (ٔ)

، درس الجاني على شيػخ قخشبة األ ابخ، كأبي بكخ التجيبي، كأبي عثساف القداز، كشيج لو 
ع كالفزل، حتى قاؿ ابغ الجخزي: " كمغ نطخ إلى كتبو علع مقجار الخجل، كما الذيػخ بالعل

بو هللا تعالى". كمغ آثاره العلسية: السحكع في نقب السراحف، التحجيج في اإلتقاف  ـك
أىل األمرار، التيديخ في القخاءات الدبع  كالتجػيج، السقشع في معخفة مخسـػ مراحف

ىػ، عغ عسخ ٗٗٗاإلثشيغ، مغ مشترف شػاؿ، لدشة ...إلخ، ككانت كفاتو بجانية يـػ
 .ٜٗٗ-ٚٗٗ/ٔ، غاية الشيايةٔٛٚ-ٖٚٚ/ٕسشة.   معخفة القخاء الكبارٕٚيشاىد

، دراسػة كتحقيػق: ٙٔٔ( أبػ عسخك عثساف بغ سعيج الجاني: التحجيػج فػي اإلتقػاف كالتجػيػج  صٕ)
 ـ.ٕٓٓٓىػ،ٕٔٗٔكلىد. غانع قجكري الحسج، دار عسار للشذخ كالتػزيع، عساف، الصبعة األ

( الكتػػاب مشذػػػر فػػي مجلػػة السجسػػع العلسػػي العخاقػػي، العػػجد الدػػادس كالثبلثػػػف، الجػػدء الثػػاني، ٖ)
( ثسانيػػػػة ٛٗـ، دراسػػػػة كتحقيػػػػق: د. غػػػػانع قػػػػجكري الحسػػػػج، كقػػػػج قاربػػػػت صػػػػفحاتو )ٜ٘ٛٔلعػػػػاـ

 .  ٕٚٛإلى ٕٓٗمغ: بجأت كأربعيغ صفحة، 
الػخازي الحػحاء، نديػل شػيخاز، أسػتاذ معػخكؼ،  ( علي بػغ جعفػخ بػغ سػعيج أبػػ الحدػغ الدػعيجيٗ)

== 
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عغ مػضػعو، فيػ يعالج مػضػعا دؾيقا يتعلق بشصق األصػات العخبية، 
التي يسكغ أف  -مرجرىاأيا كاف  –كيكذف عغ االنحخافات الشصؿية الخؽية 

األمخ عشاية  يقع فييا الستكلع، السيسا قارئ القخآف الكخيع، حيث يتصلب
كالكتاب على ىحا الشحػ يقجـ مادة ؾيسة ال غشى  .(ٔ)"خاصة بأداء األصػات

 عشيا لجراسي أصػات العخبية.

 -الػاسعة كالعسيقة  -رحسو هللا –ليو: أف نطخة الذيخ كد أف أؤكج عكالحي أ
كسست معالجتو لقزايا الرػت في لغتشا الغخاء لقزية اللحغ،  -معا 

علسية كمشيجية برػرة  –" فعلع التجػيج يلتقي  بالذسػلية كالجقة كالعسق
داء اف ىحا األخيخ ييجؼ إلى تقشيغ األمع علع الرػتيات، ف ذا ك –دؾيقة 
، كفي سبيل ىحا اليجؼ يجرس األصػات اللغػية، مغ حيث: عجدىا، اللغػي 

كمغ حيث مخارجيا، كمغ حيث صفاتيا الجػىخية أك األساسية، كمغ حيث 
ت اللغػية في الطػاىخ الرػتية، كالرفات الشاجسة عغ انخخاط األصػا

إذا كاف علع الرػتيات  –الدياقات الستشػعة مسا يدسى ) الجػاار الرػتي( 
داء القخآني لى تقشيغ األاآلخخ إف ف علع التجػيج ييجؼ ىػ  -يجكر حػؿ ذلظ

 –) أك التبلكة( الحي يتسثل في القخاءة السثل التي كرثت عغ رسػؿ هللا 

                                                                                                                                                                 
== 

قػػػخأ علػػػى: أبػػػي بكػػػخ الشقػػػاش، كأحسػػػج بػػػغ نرػػػخ الذػػػحائي،  كغيػػػخىع، قػػػخأ عليػػػو: دمحم بػػػغ علػػػي 
، كلو مرػشف فػي القػخاءات الثسػاف ىػٕٓٗالشػشجاني، كنرخ بغ عبج العديد الذيخازي في سشة

بالتشبيػػو علػػى اللحػػغ الجلػػي  كقفػػت عليػػو، كجػػدءا فػػي التجػيػػج ركيشػػاه ) كلعلػػو الكتػػاب السػسػػـػ
كاللحغ الخفي(. قاؿ الحىبي: مات بعج األربعسائة، كقاؿ ابغ الجػدري: ال أدري متػى مػات، إال 

 .ٛٙٗ/ٔ، غاية الشيايةٜٜ٘،ٓٓٙ/ٕرانو بقي إلى حجكد العذخ كأربعسائة.  معخفة القخاء الكبا
 .  ٕٗٗ( مغ مقجمة السحقق صٔ)
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الكبخى كاليجؼ الشبيل، يجرس  كفي سبيل ىحه الغاية -صلى هللا عليو كسلع
 .  (ٔ)األصػات بالشطخة الذسػلية السحكػرة"

رحسو هللا إذ فعل ذلظ، يعيج للجرس الرػتي ركنقو،  –ني بالذيخ ككأ
، كمغ أجلو يجب أف كيخبصو مخة أخخى باليجؼ األسسى الحي مغ أجلو نذأ

 –أ يدتسخ كغيخه مغ علػـ اإلسبلـ األخخى، ذلظ أف الجرس الرػتي قج بج
َرْأ ِِبْسِم َربَِّك الاِذي : " -سبحانو كتعالى –يػـ ندؿ قػلو  -في ترػري  اق ْ

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1َخَلَق ) رَْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم )2( َخَلَق اْْلِ ( الاِذي َعلاَم 3( اق ْ
ْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلْم 4ِِبْلَقَلِم )  . (ٕ) (٘-ٔ" ) العلق( َعلاَم اْْلِ

داء كغيخه مغ علساء األ -رحسو هللا –: إف جيػد الذيخ قػؿأف أ كيسكغ
بة ألكامخ في دراسة أصػات العخبية، كانت عبادة ربانية، كاستجا -القخآني

ََل كقػلو تعالى: "  ،(ٗ) السدمل" َوَرتِِّل اْلُقْرَآَن تَ ْرتِيًل إليية، مغ مثل قػلو: " 
كىل التختيل إال تجػيج الحخكؼ  (.ٙٔ) الؿيامة "ُُتَّرِْك بِِو ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل بِِو 

كاالبتعاد أك  كبيحا االمتثاؿ العسلي الجيج لؤلمخ الخباني، كمعخفة الػقػؼ؟!
يرل القارئ إلى مبلم  اال تساؿ كمعالع  -التجشب الفعلي للتححيخ الدساكي 

  .(ٖ) (Quranic Intonationاالستػاء لؤلداء القخآني )

                                                           

، ٕٚتجػيج القخآني في ضػء الجراسات الرػػتية الحجيثػة صعلع الد. عبج العديد عبلـ: عغ  (ٔ)
 الصبعة األكلى، القاىخة، بجكف تاريخ. 

د. عبج هللا ربيع: أصػػات العخبيػة كالقػخآف الكػخيع: مػشيج دراسػتيا كتعليسيػا عشػج مكػي بػغ أبػي  (ٕ)
، بترػػػخؼ يدػػػيخ، بحػػػث مشذػػػػر فػػػي مجلػػػة كليػػػة اللغػػػة ٖٕٓىػػػػ صٖٚٗشالػػػب الستػػػػفى سػػػشة

 .  ـٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔلخياض، العجد العاشخ، عاـالعخبية با
)3  ( Semaan, Khalil: Tajwīd as a Source in Phonetic Research, PP.113, 

Wiener Zeitschrift, Vol. 58 (1962), Vienna . 
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َناُه لِتَ ْقَرأَُه َعَلى النااِس َعَلى قػلو تعالى: " كىل السكث السخاد في  َوقُ ْرَآًَّن فَ َرق ْ
إال  -في أبدب معانيو –(، أقػؿ: كىل ىحا السكث ٙٓٔ" ) اإلسخاءُمْكثٍ 

 ؛ الشاجع عغ مخاعاة أحكاـ التبلكة كضػابب القخاءة. كالتخسل التأني كالتسيل

فا على جانب مغ كقمبلحطاتو كرؤاه ألصػات العخبية تكغ  كمغ ثع؛ لع
 -السدتػيات: مفخدة كمخكبة، كصفا كتشطيسا  جػانبيا، بل شسلت جسيع

كقج أعانو على ذلظ تشػع مػارد  - (ٔ)كسيكذف البحث عغ ذلظ في مػضعو
كعذخيغ مرشفا، كليا مغ عيػف  نيفااستقاىا مسا يقارب  السادة العلسية التي

 ياشبعا ثخ إليو بالبشاف، كم كانا عليا يذاركتابو ملأميات ىحا الفغ، مسا جعل 
 كغشيا يغشي عغ غيخه، كإف كاف متأخخا.

كيكفيشا في االستجالؿ على تلظ الذسػلية كالسشيجية في الصخح كالتشاكؿ، 
 -كالسعالجة كالتحليل

 الخكائد األساسيةإلى  - (ٕ)في مقجمة كتابو -الذيخ دمحم مكي نرخ  ةشار إ
اـ التخكيبية( التي سيبشي علييا األحك -الرفات -) دراسة السخارج الثبلثة

ككل ىحا أساس للجراسة الرػتية بسفيػميا ، رؤيتو كنطخيتو الرػتية القخآنية

                                                           

اقترخ الباحث ىشا على دراسة الرػت فػناتيكيا، كما أضغ أني خخجت مغ نياية مكي  (ٔ)
و مغ الشؽيذ الكثيخ، كلكغ آف للحىغ أف يدتخكح يديخا بعج ىحا بالشدر اليديخ، كإف بقي ؼي

الجيج الذاؽ، ليدتأنف السديخ في دراسة الرػت فػنػلػجيا في بحث آخخ مدتقل، أسأؿ هللا 
  اإلعانة على ما قرجت مغ اإلبانة. -جل كعد –

آف السجيج يشطخ: الذيخ دمحم مكي نرخ الجخيدي: نياية القػؿ السفيج في علع تجػيج القخ  (ٕ)
، ترحي  كمخاجعة: الذيخ علي دمحم الزباع، تجقيق كضبب: أحسج علي حدغ، مكتبة ٕ٘ص

  .ـٕٔٔٓىػ/ٕٖٗٔاآلداب، القاىخة، الصبعة الخابعة
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أضاؼ إلييا أمخا رابعا، كىػ: رياضة اللداف ككثخة قج ك القجيع كالحجيث. 
 .التكخار

ما يدسى في الجرس  -بلحظ أف العشرخيغ ) األكؿ كالثاني( يسثبلف كيُ 
راسة األصػات اللغػية مفخدة، بيشسا يسثل األمخ الثالث د -الرػتي الحجيث

دراسة األصػات مخكبة، كيتعلق األمخ الخابع بالشاحية التخبػية كالتعليسية) 
Pedagogical-(Educative  لتلظ األصػات، كفي ىحا داللة كاضحة

قج كضع يجه على مكػنات كمقػمات الشديج  -رحسو هللا –على أف الذيخ 
على  -مغ ناحية أخخى  -الغخاء تشطيخا كتصبيقا، كسا يجؿ  الرػتي للغتشا

شسػلية السشيج الحي اعتسجه في دراسة األصػات، حيث ال يتدشى إجخاء 
بحث علسي جاد للطػاىخ الرػتية في أي لغة؛ دكف تػصيف دقيق لكل 
صػت مغ أصػات اللغة، مغ حيث السخخج، كمغ حيث الرفة، كمغ حيث 

 ات األخخى في الدياقات الرػتية السختلفة. التفاعل بيشو كبيغ األصػ 

كبيحا تبجك لشا السعالع الخئيدة لخؤية الذيخ الرػتية القخآنية؛ كالتي تعتسج 
يسكغ االستغشاء بأحجىسا عغ اآلخخ: األكؿ: السعخفة  على محػريغ ال

الشطخية العسيقة، كالثقافة العلسية الجؾيقة. كالثاني: القجرة على التصبيق الستقغ 
إلى إجادة  لػصػؿ" ذلظ أنو كاف يخى أف تحقيق ىجفو؛ في ا كالسخاف الجيج، 

محاؿ أف يتع دكف الخبب بيغ أساس قػي مغ العلع  -داءالشصق كترػيب األ
 .(ٔ)كالسعخفة الشطخية، كأساس متيغ مغ التصبيق كالتجريب"

                                                           

، ٕٙٗصبغ أبي شالب  الكخيع: مشيج دراستيا كتعليسيا عشج مكيالقخآف  أصػات العخبية (ٔ)
  .ٕٕٚكأيزا ص
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تجػيج، إذ يقػؿ: " كال أعلع سببا لبلػغ نياية اإلتقاف كال (ٔ)كهلل در ابغ الجدري 
ككصػؿ غاية الترحي  كالتدجيج، مثل: رياضة األلدغ، كالتكخار على اللفظ 

الكاتب  تخى تجػيج حخكؼ الكتابة، كيف يبلغالستلقي مغ فع السحدغ، كأنت 
 -رحسو هللا –بالخياضة كتػؾيف األستاذ، كهلل در الحافظ أبي عسخك الجاني 

، فلقج صجؽ وتجبخه بفكحيث يقػؿ: ليذ بيغ التجػيج كتخكو إال رياضة لسغ 
 .(ٕ)كبرخ، كأكجد في القػؿ كما قرخ"

  

                                                           

 ٕ٘ بغ علي بغ يػسف الجدري، كلج بجمذق فيأبػ الخيخ دمحم بغ دمحم بغ دمحم (ٔ)
ـ، أخح القخاءات إفخادا على الذيخ أحسج بغ رجب، كالذيخ أبػ دمحم ٖٓ٘ٔىػ/ٔ٘ٚرمزاف

يع الحسػي، كرحل إلى مرخ ىػ، كقخأ الحجيث ٜٙٚالدبلر، ثع جسع للدبعة على الذيخ إبخـا
يشي، كأجازه باإلفتاء شيخ كالفقو كالسعاني كاألصػؿ كالبياف على الذيخ ضياء الجيغ القدك 

مغ  ٘ىػ، كتػفي بذيخاز، يـػ الجسعة ٖٜٚاإلسبلـ أبػ الفجاء بغ كثيخ، ككلي قزاء الذاـ سشة
سشة. كمغ آثاره: الشذخ في القخاءات العذخ،  ٕٛـ، عغ عسخ يشاىدٜٕٗٔىػ/ٖٖٛربيع األكؿ

 .٘ٗ/ٚعبلـالتسييج في علع التجػيج، كتحبيخ التيديخ في القخاءات العذخ...إلخ.  األ
  .ٜٙٔ/ٔالشذخ (ٕ)
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 الفصل األول

 العنلية النطكية عند حمند مكي نصر 

 املبخث األول: اجلهاز النطكي 

أك ما يدسي في الجرس الرػتي الحجيث  – صق اإلندانيةأعزاء الش تذكل
 (Organs of speech – Mechanisms of speech  )–  األساس

إنتاج األصػات اللغػية. كمغ ثع نجج معطع اللغػييغ الحيغ درسػا  في عسلية
 .(ٔ)األصػات اللغػية يحخصػف على كتابة مقجمة في كصف أعزاء الشصق

أف يشبو على ذلظ، كقج  -كىػ يجرس أصػات العخبية  –كلع يفت الذيخ 
 تجلى ذلظ في ثبلثة مبلم :

                                                           

يع أنيذ: األصػات اللغػية صٔ) ، مكتبة نيزة مرخ، القاىخة، بجكف تاريخ، ٕٔ-ٚٔ( د. إبخـا
ـ، ٕٓٓٓ، دار غخيب للصباعة كالشذخ، القاىخة٘ٗٔ-ٖٔٔد. كساؿ بذخ: علع األصػات ص

، عالع الكتب، ٓٔٔ-ٜٜد. أحسج مختار عسخ: دراسة الرػت اللغػي ص
 –ـ، د. دمحم حدغ حدغ جبل: السخترخ في أصػات اللغة العخبية ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔالقاىخة

ـ، ٕٗٔٓىػ/ٖ٘ٗٔ، مكتبة اآلداب، القاىخة، الصبعة الثامشةٗٗ-ٖٓدراسة نطخية كتصبيؿية ص
، مكتبة الخشج ناشخكف، ٕ٘ٔ-ٜٚد. عبج العديد عبلـ، د. عبج هللا ربيع: علع الرػتيات ص

ـ، ، د. عبج الغفار ىبلؿ: ٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔصبعة الثالثةالسسلكة العخبية الدعػدية، الخياض ال
، مصبعة الجببلكي، القاىخة، الصبعة ٜ٘-ٗٗأصػات اللغة العخبية ص

ـ، د. صبلح الجيغ قشاكي، د. أحسج سلصاف: دراسات في علع األصػات ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔالثانية
خل إلى ـ، د. غانع قجكري الحسج: السجٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔ، الصبعة الثانيةٛٙ-ٜٗاللغػية ص

 -الفػنتيكا –، د. عراـ نػر الجيغ: علع األصػات اللغػية ٓٙ-٘ٗعلع أصػات العخبية ص
ـ، د. مشرػر بغ دمحم ٕٜٜٔ، دار الفكخ اللبشاني، بيخكت، الصبعة األكلىٖٚ-ٓ٘ص

، دار التػبة، الخياض، الصبعة ٙٗ-ٜٕالغامجي: الرػتيات العخبية ص
الريغ: السرصل  الرػتي في الجراسات  ، د. عبج العديد سعيجـٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔاألكلى

 .ـٕٚٓٓىػ/ٕٚٗٔ، دار الفكخ، دمذق، اإلعادة األكلىٓ٘-ٖٕالعخبية ص
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ٔ)ذكخ أعزاء الشصق  -ٔ ... فاعلع أف  " -رحسو هللا –قاؿ  إجساال: (
، السخارج يجسعيا خسدة مػاضع: الجػؼ، كالحلق، كاللداف، كالذفتاف

 .(ٕ)"كالخيذػـ
 لبعس أعزاء الشصق:قجـ تعخيفا كتقديسا   -ٕ

 (The Oral cavity)  الجؾف) أ( 

"  .(ٖ)كقج شخحو بقػلو: " أي: جػؼ الحلق كالفع، كىػ الخبلء الجاخل فييسا"
التجػيف السستج مغ  –يبجك  على ما -كليذ الجػؼ نقصة محجدة، بل ىػ 

فػؽ الحشجخة إلى الذفتيغ، السدامت للحلق كاللداف، عشجما يفت  الشاشق 
 .(ٗ)فاه"

(، كىػ أحج The mouth cavityكىػ ما سساه السحجثػف بػ ) تجػيف الفع 
. " كيزع تجػيف (٘) (Supraglottal cavitiesتجاكيف ما فػؽ السدمار )

الشصق، فيػ يبجأ مغ نياية تجػيف الحلق العليا عشج  الفع أ ثخ أعزاء آلة

                                                           

يخى بعس اللغػييغ السعاصخيغ أف تدػسية أعزػاء معيشػة أعزػاء نصػق تدػسية مجازيػة؛ ألف  (ٔ)
 Marginal(، ال يسثػل إال كضيفػة ثانػيػة )Speech functionإصػجار األصػػات الكبلميػة )

functionيشطػػػخ فػػػي تفرػػػيبلت ىػػػحه  .( مػػػغ الػضػػػائف الكثيػػػخة التػػػي تقػػػـػ بيػػػا ىػػػحه األعزػػػاء
رؤيػػػة عزػػػػية كنصؿيػػػة كفيديائيػػػة  –القزػػػية: د. سػػػسيخ شػػػخيف اسػػػتيتية: األصػػػػات اللغػيػػػة 

  ـ.ٖٕٓٓ، دار كائل للشذخ كالتػزيع، عساف، األردف، الصبعة األكلىٚٔ-ٔٔص
 . ٔٙ، كأيزا: صٛٗ،ٜٗ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
 . ٜٗ( الدابق صٖ)
 . ٜٗ( الجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج صٗ)
 . ٗٓٔ( دراسة الرػت اللغػي ص٘)
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مؤخخة اللداف السقابلة للياة، كيشتيي بالذفتيغ، كيذسل اللداف كاألسشاف كاللثة 
 .(ٔ) كسقف الفع كالذفتيغ"

 (Lung) (2)الخئة)ب( 

" جدع مصاط،  :كىي التي تقػـ بجفع اليػاء الحي ىػ مادة الرػت، كىي
شو ليذ ذاتي الحخكة؛ ألنو بحاجة إلى مداعجة قابل للتسجد كالتقلز، كلك

 Cage(، كالقفز الرجري )Diaphragmالحجاب الحاجد )
thoraciqueقـػ بػضيفتو"(؛ كي ي(ٖ).  

يكػف عسل الخئتيغ بأف يزغب الحجاب الحاجد علييسا بسداعجة القفز  "
الرجري، فيجفع اليػاء خارجا مشيسا؛ مارا بأعزاء الشصق، كبفعل االحتكاؾ 

 . (ٗ)االندجاد تتع األصػات"ك 
 (Pharynx)  (5)( الحمقج)

)كىػ التجػيف الحي يقع بيغ الحشجخة كأقرى الفع ٙ كىحا ىػ السفيـػ  ،(
 كسب –الحلق كقج قدسو إلى ثبلثة أقداـ: أقرى الحجيث لسشصقة الحلق.

  .أدنى الحلق، كندب لكل قدع صػتيغ مغ أصػات العخبية -الحلق

                                                           

 . ٔٗ، كقارف بػ الرػتيات العخبية صٚ٘( السجخل إلى علع أصػات العخبية صٔ)
 .  ٜٗ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
، ٖ٘،ٗ٘ػات اللغػية ص، دراسات في علع األصٕ٘ص -الفػنتيكا –( علع األصػات اللغػية ٖ)

 . ٖٔ،ٗٔفي البحث الرػتي عشج العخب
 . ٕٗالسرصل  الرػتي ص (ٗ)
 .  ٓ٘( نياية القػؿ السفيج ص٘)
، لسديػج مػغ اإليزػاح ٘ٙص -الفػنتيكػا –، علػع األصػػات اللغػيػة ٜٔ( األصػات اللغػية صٙ)

 . ٕٙ،ٖٙكالتفريل، دراسات في علع األصػات اللغػية ص
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إلى ثبلثة أقداـ على أساس فديػلػجي:  -أيزا –ه أما السحجثػف فقج قدسػ 
(، الحلق األكسب Nosopharynx الحلق العلػي ) كيعخؼ بالحلق األنفي

 (، الحلق Oropharynx كيعخؼ بالحلق الفسي)

  .(ٔ) (Laryngopharynx الدفلى ) كيعخؼ بالحلق الحشجخي 

خخج مشو كيفيع مغ قػلو: " أقرى الحلق: يعشي أبعجه مسا يلي الرجر، كي
كىحا يعشي  أنيا جعل الحشجخة جدءا مغ الحلق.(ٕ)   حخفاف؛ كىسا: ىسد كىاء

أف الحلق عشجه يستج مغ جدء مغ الحشجخة، كىػ الػتخاف الرػتياف، ثع الحلق 
بالسفيػـ الحجيث، ثع أقرى الحشظ، كىي مداحة كاسعة مقارنة بالسداحة 

إلنتاج صػتيغ اثشيغ، التي يعشييا الفيع السعاصخ للحلق؛ الحي ىػ مػضع 
) كىحا يفيج أف مشصقة الحلق ىي ما بعج الحشجخة كما  ىسا: الحاء، كالعيغ

) ق . فػسب الحلقبل اللياة، كىي السشصقة التي يصلق علييا أيزا البلعـػ
 . (ٖ)عشجه ىػ كل الحلق عشج السحجثيغ

 (uvula)د( المياة   )

كلع يدد السحجثػف  .(ٗ)"كىي لحسة مذتبكة بآخخ اللدافكقج عخفيا بقػلو: " 
 أما اللياة: فيي لحسة مدتخخية في آخخشيئا جػىخيا على ىحا التػصيف: " 

                                                           

رؤيػػة عزػػػية كنصؿيػػة كفيديائيػػة  –، األصػػػات اللغػيػػة ٕٙصػػػات صدراسػػات فػػي علػػع األ( ٔ)
 . ٕ٘ص

 .  ٓ٘( نياية القػؿ السفيج صٕ)
يشطػػخ فػي تفرػػيل الخػبلؼ الػػجائخ بػيغ القػػجماء . ، بترػػخؼ يدػيخٕٚسرػصل  الرػػتي ص( الٖ)

كالسحػػػجثيغ فػػػي تحجيػػػج مشصقػػػة الحلػػػق، كتعيػػػيغ األصػػػػات السشدػػػػبة إلييػػػا السرػػػل  الرػػػػتي 
 .  ٛٙ-ٛ٘ص

 . ٔ٘الدابق ص (ٗ)



 

 

1858 

سقف الفع تقابل أقرى اللداف، كليا القابلية على الترعج كاالنخفاض، مع 
  .(ٔ)مجخى الشفذ إلى األنف أك تفتحو" ما يحيب بيا مغ الحشظ الليغ، فتدج

بل غيخ مباشخة؛ حيث إف ليا دخبل في " ككضيفتيا ليدت كضيفة مباشخة، 
نصق القاؼ العخبية، كسا أف ليا دخبل أيزا في في إغبلؽ كفت  الفخاغ 

 كعلى ىحا األساس يتحجد الرػت فسػيا . (ٕ)األنفي"

  أـ أنؽيا.
 (palate))ه( الحشػ 

إلى بعس األجداء التي تذكل ىحا العزػ،  –رحسو هللا  –كقج أشار الذيخ 
 . (ٖ)، كعخفو بقػلو: " جلج غار الحشظ األعلى، كىػ سقفو"مثل: ) الشِّصع(

" كتخجع أىسية سقف الحشظ الرػتية؛ إلى أنو بالتعاكف مع اللداف يزيق أك 
يػسع فخاغ الفع، كسا أنو يسكغ أف يكػف مختكدا للداف عشجما يدج مخخج 
اليػاء بالفع، أك عشجما يزيقو، بحيث يحجث خخكج اليػاء احتكا ا 

 .  (ٗ)مدسػعا"

السختلفػػة. كمػػع  بػػو اللدػػاف فػػي أكضػػاعو ىػػػ العزػػػ الػػحي يترػػلالحشػػظ: " ك 
ف لجػدء مػغ أجػداء الحشػظ األعلػى تتكػػ   ل كضع مغ أكضاع اللداف بالشدػبة

 مخػػارج كثيػػخ مػػغ األصػػػات. كيشقدػػع الحشػػظ األعلػػى إلػػى أقدػػاـ عػػجة، ىػػي:
                                                           

، فػػػي البحػػػث ٘ٓٔ، دراسػػػة الرػػػػت اللغػػػػي صٚ٘( السػػػجخل إلػػػى علػػػع أصػػػػات العخبيػػػة صٔ)
 . ٛٔالرػتي ص

 . ٘ٙ،ٙٙ، كقارف بػ دراسات في علع األصػات صٖٓالسرصل  الرػتي ص( ٕ)
 .  ٗ٘( نياية القػؿ السفيج صٖ)
، الصبعػػػػػػة ، مصبعػػػػػػة الكيبلنػػػػػػي، القػػػػػػاىخةٗٛص د. عبػػػػػػج الػػػػػػخحسغ أيػػػػػػػب: أصػػػػػػػات اللغػػػػػػة( ٗ)

 .  ـ ٜٙٛٔالثانية
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)  ، ثػػع كسػػب الحشػػظ أك الجػػدء الرػػلب مشػػو(Alveole) األسػػشاف، ثػػع أصػػػليا
  ، ثػػػػػع أقرػػػػػى الحشػػػػػظ اك الجػػػػػدء اللػػػػػيغ مشػػػػػو Hard palate الغػػػػار(

 .(ٔ)"(uvula) ، ثع اللياةSoft palateالصبق()
بػصف األصػات.  -(ٕ)أ ثخ مغ غيخه -" كىحا التقديع كضيفي؛ ألنو يختبب 

التفخيق بيغ أصػات  -كبالزخكرة –كبياف ذلظ: أف ىحا التقديع يدتجعي 
ج أصػاتا لثػية. كأصػات يتع إنتاجيا في مخخجيا في مشصقة اللثة، فتع

مشصقة الحشظ الرلب، فتعج أصػاتا غارية. كأصػات مخخجيا مغ مشصقة 
الحشظ الليغ ) الصبق( فتريخ شبؿية. كأصػات ليػية؛ ألنو يتع إنتاجيا في 

 .(ٖ)مشصقة اللياة. كىحا كحجه كاؼ للجاللة على كضيؽية ىحا التقديع"
دكف  –ػؿ: " إف سقف الحشظ الخخػ كاللياة كلعل مغ نافلة القػؿ أف نق

ىسا الجداءف القاببلف للحخكة مغ بيغ أجداء سقف الحشظ. كيسكغ  -سػاىسا
، ؼيزيق مخخج نفدو الػقتسفل، كتختفع مؤخخة اللداف في أف يتحخكا إلى أ

اليػاء أك يشدج، مسا يكػف ذا أثخ كبيخ في إنتاج عجد كبيخ مغ 
 .(ٗ)األصػات"
 (Teeth-ridgeؾل الثشايا( )) أص )و( المثة

ككاف أ ثخ . (٘)كقج عخفيا بقػلو: " كاللثة: كىي اللحع السخكب ؼيو األسشاف"
تػضيحا كتحجيجا بقػلو: " اللثة؛ أي لحسة األسشاف العليا، كىي لثة 

                                                           

 . ٜٔ،ٕٓ( األصػات اللغػية صٔ)
حيث اقترخ د. كساؿ بذخ، د. عبج العديد الريغ على تقديع الحشػظ إلػى ثبلثػة أقدػاـ، ىػي ( ٕ)

 . (ٖٙ، السرصل  الرػتي صٜٖٔدكف اللياة. ) األصػات ص -سالفا –األقداـ السحكػرة 
 . ٗٗيائية صرؤية عزػية كنصؿية كفيد  –األصػات اللغػية (ٖ)
 . ٘ٛص أصػات اللغة (ٗ)
 . ٕ٘( الدابق ص٘)
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كتارة أخخى أشلق علييا أصػؿ  .(ٔ)كالثِشيََّتْيغ" غ كالخباعيتيغيْ كالشابَ  غيْ كَ احِ الزَّ 
" كتقع اللثة خلف األسشاف األمامية مباشخة، كتذكل الجدء . (ٕ)ياالثشايا العل

 .(ٖ)البارز مغ الصبق خلف كفػؽ األسشاف السػجػدة في الفظ األعلى"
كىحا يعشي  .(ٗ)جعليا السحجثػف جدءا مغ الحشظ األعلى أك سقف الفعكقج 

أف مفيػـ السحجثيغ لسشصقة الحشظ يذسل مداحة أكسع مغ مفيػـ علساء 
، إال أف مفيـػ (٘)يج ليا؛ حيث نرػا على أف اللثة ليدت مغ الحشظالتجػ 

  .  (ٙ)اللثة لجى الفخيقيغ ىػ نفدو

إلى مشصقتيغ،  -على صغخىا كضيقيا –" كيسكغ تقديع ىحه السشصقة 
(. كثانيتيسا: مشصقة اللثة الستأخخة Prealveoliأكالىسا: مشصقة مقجمة اللثة )

(Postalveoliكفائجة تقد .)كضيؽية،  حه السشصقة إلى مشصقتيغ فائجةيع ى
صػات التي تبخز في التسييد بيغ األصػات التي تشتج في مقجمة اللثة، كاأل

 . (ٚ)يكػف مػضع نصقيا في مؤخخة اللثة"

                                                           

 . ٕ٘( الدابق صٔ)
 . ٖ٘( الدابق صٕ)
 . ٘ٓٔ( دراسة الرػت اللغػي صٖ)
، دراسػػة الرػػػت ٚ٘، السػػجخل إلػػى علػػع أصػػػات العخبيػػة صٜٔ،ٕٓ( األصػػػات اللغػيػػة صٗ)

، دار ٖٖٔص -مقجمػػػة للقػػػارئ العخبػػػي –، د. محسػػػػد الدػػػعخاف: علػػػع اللغػػػة ٘ٓٔاللغػػػػي ص
 الشيزة العخبية، بيخكت، بجكف تاريخ. 

فلػػع يػشز علػػى شػػيء  -رحسػو هللا –أمػػا الذػػيخ . ٜٓجراسػات الرػػػتية عشػج علسػػاء التجػيػج ( ال٘)
 مغ ذلظ.

 . ٖٛالسرصل  الرػتي ص (ٙ)
 . ٛٗص -رؤية عزػية كنصؿية كفيديائية –( األصػات اللغػية ٚ)
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كال يخفى أف اللثة تداعج في إنتاج عذخة أصػات؛ البلـ كالخاء، كالشػف 
تاء كالداي كالراد بسداعجة التجػيف األنفي، كالزاد كالصاء كالجاؿ كال

 كالديغ بسداعجة األسشاف. 

إلى أبعج مغ ذلظ، كذلظ حيغ قدع مخخج  -رحسو هللا –كقج ذىب الذيخ 
، حيث جعل إلى ثبلثة أقداـ -التي تخخج مشو الصاء، كالجاؿ، كالتاء -اللثة 

لكل صػت مشيا مخخجا: " ... فطيخ أف أصلييسا ) يقرج: أصل الثشيتيغ 
إلى ثبلثة مػاضع؛ فسا يلي اللثة مشيسا يخخج مشو الصاء،  الُعليييغ( يشقدساف

كمغ بعيجه الجاؿ، كمغ بعيجه، التاء؛ فالسخاد مغ أصلييسا ليذ أقرى 
نيايتيسا مغ جانب اللثة الستحالة االنقداـ حيشئح، بل السخاد ما يلي اللثة مغ 

 . (ٔ)نرفييسا"

 (Tongue) المدان )ز( 

عزػ مخف،  " كىػ(ٕ)سيت اللغات بوالشصق؛ كألىسيتو سمغ أىع أعزاء 
معقج التخكيب، كمكػف مغ مجسػعة العزبلت التي تسشحو مقجرة على 

                                                           

 .  ٖ٘ص نياية القػؿ السفيج( ٔ)
ُس وٍٍ ِإَلا َوَم ا َأْرَس ْلَنا ِم ن را و القػخآف بسعشػى اللغػة فػي مػاضػع عجيػجة، مشيػا قػلػو تعػالى: " كقج أشلقػ (ٕ)

يعبِِلَساِن قَ ْوِموِ  يشطخ حرخ تلظ السػاضع عشج . ٖٓٔ" الشحلَىَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ ُمِبنٌي وَ ، كقػلو:" ٗ" إبخـا
، دار الحػجيث، القػاىخة، مرػػرة ٚٗٙدمحم فؤاد عبج الباقي: السعجع السفيػخس أللفػاظ القػخآف ص

العزػػػ  -ألىسيتػو –ىػػ. ثػع إنػػي رأيػت ابػغ خلػػجكف يعػجه ٖٗٙٔمػغ شبعػة دار الكتػب السرػػخية
فعػل الفاعل للعسلية الشصؿية، ؼيعػخؼ اللغػة بأنيػا: " عبػارة السػتكلع عػغ مقرػػده، كتلػظ العبػارة 

". كتارة أخػخى يقػػؿ: لدافالعزػ الفاعل ليا، كىػ ال، فبل بج أف تريخ ملكة متقخرة في لداني
، تحقيػق: ٕٛٔٔ/ٔإف اللغة ملكة لدانية. عبػج الػخحسغ بػغ دمحم بػغ خلػجكف: مقجمػة ابػغ خلػجكف 

 ـ. ٕٙٓٓد. علي عبج الػاحج كافي، شبعة خاصة بسكتبة األسخة
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 بيخ في إنتاج األصػات  الحخكة باتجاىات مختلفة، مسا يجعلو يداىع بجكر
 .(ٔ)اللغػية"

في تغييخ  -عغ شخيق حخكتو –" كلو كضيفتو اللغػية؛ فيػ الحي يتحكع 
جػيف الفع، ككبلىسا مغ غخؼ الخنيغ التي شكل كحجع تجػيف الحلق كت

خخى في إخخاج تكيف األصػات، ىحا فزبل عغ أنو يذارؾ أجداء الفع األ
   .(ٕ)عجد كبيخ مغ األصػات"

إلى عذخة مخارج، يجسعيا أربعة: أقرى  –رحسو هللا  –كقج قدسو الذيخ 
ٖ)اللداف، ككسصو، كحافتو، كشخفو في حيغ أف تقديع السحجثيغ للداف  .(

يقػؿ غ إلى ثبلثة أقداـ، بعس السحجثييختلف عسا ذكخه الذيخ، حيث قدسو 
... كقج قدسو علساء األصػات إلى ثبلثة أقداـ: األكؿ "  الجكتػر أنيذ:

 .(ٗ)مشيا: أكؿ اللداف بسا في ذلظ شخفو، كالثاني: كسصو، كالثالث: أقراه"

                                                           

، فػي ٙٙص -الفػنتيكػا –، علػع األصػػات اللغػيػة ٚ٘( السجخل إلػى علػع أصػػات العخبيػة صٔ)
، كقارف بػ د. رمزاف عبج التػػاب: السػجخل إلػى علػع اللغػة ٙٔالعخب صالبحث الرػتي عشج 

 .  ـٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔ، مكتبة الخانجي، القاىخة، الصبعة الثالثةٕٙكمشاىج البحث اللغػي ص
 . ٖٙدراسات في علع األصػات ص( ٕ)
مػػغ  –كىػػػ متػػأثخ فػػي ىػػحا التقدػػيع؛ بسػػا سػػبق إليػػو سػػيبػيو  .ٗ٘-ٔ٘( نيايػػة القػػػؿ السفيػػج صٖ)

حيث ذكخ األقداـ األربعة السحكػرة، ككاف ىحا التقديع أساسا لسغ أتى بعجه مغ العلساء.  -لقب
تحقيػػق: األسػػتاذ عبػػج الدػػبلـ دمحم ىػػاركف، مكتبػػة الخػػانجي، القػػاىخة، الصبعػػة ، ٖٖٗ/ٗالكتػػاب
دراسػػة كتحقيػػق: د. حدػػغ ، ٚٗ/ٔ. ابػػغ جشػػي: سػػخ صػػشاعة اإلعػػخابـٕٜٛٔىػػػ/ٕٓٗٔالثانيػػة

       .ٜ٘ٔ/ٔ، ابغ الجدري: الشذخـٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔع، دمذق، الصبعة الثانيةىشجاكي، دار القل
 . ٜٔ( األصػات اللغػية صٗ)
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كلو، في حيغ بأ –كىػ شخؼ اللداف  –كالسحجثػف بحلظ دمجػا القدع الخابع 
بيشسا قدسو البعس اآلخخ إلى خسدة  اعتبخه الذيخ مخخجا مدتقبل بحاتو.

 أقداـ: " ... كقج قدسو علساء األصػات إلى أقداـ، كىي:

 Point (Fronted) of theنياية اللداف، أك حجه، أك الحكلق ) ( أ)
tongue .كىػ رأسو األمامي ،) 

ء الحي يقابل لجد (، كىػ اBlade of the tongue)ب( شخؼ اللداف )
 ه األسشاف، أك اللثة، أك الصبق.اللثة، كيتحخؾ باتجا

(، كىػ الجدء الحي يقابل of the tongue Center)ج( كسب اللداف )
 الرلب، أك ما يدسى بػسب الحشظ.

، كىػ ( Back of the tongue((Dorsum)د( مؤخخ اللداف أك أقراه )
 قرى الحشظ.الجدء السقابل للحشظ الليغ، أك ما يدسى بأ

(، كىػ الحي Root (Radical) of the tongue)ىػ( األصل أك الجحر )
 .(ٔ)يذكل الحائب األمامي للحلق

كىػ  –كالبعس اآلخخ يقدسو إلى أربعة أقداـ: أقراه، ككسصو، كمقجمتو 
 .(ٕ)كذلقو؛ كىػ الجدء السقابل للثة -الحي يلي شخفو الجقيق

كتذخي  دقيق تشع عغ فيع عسيق  كقج ذكخ عجة مرصلحات تتعلق باللداف،
ج كسا أنيا تتدع بالجقة إلى ح، كالشصؿية لصبيعة ىحا العزػ الفديػلػجية

 :نػجد القػؿ فييا ؼيسا يلي بيخ، 
                                                           

 –، علػػػػػع األصػػػػػػات اللغػيػػػػػة ٚٓٔ، دراسػػػػػة الرػػػػػػت اللغػػػػػػي صٖٛٔ( علػػػػػع األصػػػػػػات صٔ)
 . ٗٙ، دراسات في علع األصػات صٚٙص -الفػنتيكا

 . ٙٔفي البحث الرػتي عشج العخب ص (ٕ)
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كىػ مشفت  ما بيغ  -بدكػف الجيع –شجخ الفع، قاؿ: " شجخ الفع  ( أ)
 .(ٔ)، كقيل: ىػ ما بيغ كسب اللداف كما يقابلو مغ الحشظ األعلى"اللحييغ

خ اللداف، قاؿ: " كالسخاد مغ ضيخ اللداف: ضيخه مسا يلي رأسو، ضي ( ب)
 .(ٕ)كضيخه: صفحتو التي تلي الحشظ األعلى"

 .(ٖ))ج( ذلق اللداف، قاؿ: " ذلق اللداف، أي: شخفو"

 .(ٗ))د( أسلة اللداف، قاؿ: " أسلة اللداف، أي: ما دؽ مشو"

خجا لرػتي البلـ )ق( حافة اللداف، كلع يقجـ ليا تعخيفا، كلكشو جعليا مخ
 . (٘)كالزاد

، كمتفق (ٙ)متأثخ بالخليل -في ما قجمو مغ تعخيفات ألجداء اللداف  -كىػ 
، كإف لع نلس  مرصل  " ضيخ اللداف" مع تػصل إليو علع اللغة الحجيث

كىػ مرصل  عاـ يذسل العزػ كلو بأجدائو  – عشج علسائشا األكائل
فة اللداف ذكخا، كلعل ذلظ عائج " كسا أف السحجثيغ ال يػلػف حا -الدابقة

                                                           

 .  ٕ٘السفيج ص ( نياية القػؿٔ)
 .  ٖ٘( نياية القػؿ السفيج صٕ)
 .  ٖ٘( نياية القػؿ السفيج صٖ)
 .  ٗ٘( نياية القػؿ السفيج صٗ)
 .  ٕ٘( نياية القػؿ السفيج ص٘)
يع السخدكمي، ٛ٘/ٔ( أبػ عبج الخحسغ الخليل بغ أحسج الفخاىيجي: العيغٙ) ، ، تحقيق: د. إبخـا

للسصبػعات، بيخكت، الصبعة  د. فاضل الدامخائي، مشذػرات مؤسدة األعلسي
 ـ. ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔاألكلى
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إلى تغيخ نصق صػتي " البلـ" ك " الزاد"، كعجـ اشتخاؾ الحافة في 
 .(ٔ)مخخجيسا اآلف"

  (Lipsالذفتان ))ح( 

كضاعا ألنيسا كثيختا الحخكة، كتتخحاف أ كىسا مغ أعزاء الشصقة السيسة؛
 عجة عشج الشصق؛ مسا يؤثخ 

ريغ بأنيا: " ِثْشيتاف لحسيتاف الد. كقج عخفيا صػات كأنػاعيا. في صفات األ
(Fleshy folds تغصياف )– الفع مغ فػؽ كمغ تحت" -عشج انصباقيسا(ٕ). 

ببياف دكر الذفتيغ في إنتاج األصػات  –رحسو هللا  –كقج ا تفى الذيخ  
، كما ) الفاء( بسعػنة األسشاف اللغػية، كقدسيا إلى ما يخخج مغ باشغ الذفة

 .(ٖ)باء كالسيع كالػاك() ال يخخج مغ الذفتيغ

في مزسػنو عسا ذكخه  –كىػ تقديع تقصيعي ليحا العزػ ال يختلف 
(: Zonesحيث قدسػا " كل كاحجة مغ الذفتيغ إلى حقليغ )السحجثػف، 

داخلي، كيدسى باشغ الذفة، كآخخ خارجي، كيدسى ضاىخ الذفة. كما 
(. Endolabialيشدب إلى الحقل األكؿ مغ أصػات، يدسى شفػيا باششا )

  . (ٗ) ("Exolabialاآلخخ، يدسى شفػيا خارجيا ) كما يشدب إلى الحقل

                                                           

 . ٖٗص السرصل  الرػتي( ٔ)
 . ٜٔالسرصل  الرػتي ص( ٕ)
 .  ٗ٘،٘٘ص( نياية القػؿ السفيج ٖ)
 . ٜٔالسرصل  الرػتي ص( ٗ)
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لجكر الذفتيغ  –رحسو هللا  –كتلظ الػضيفة الطاىخية التي أشار إلييا الذيخ 
)أشار إلييا السحجثػف  ٔ ، حيث إف بخكز الذفتيغ جعل علساء األصػات (

األصػات، كيسكغ  التي تؤديانيا في إنتاجالسحجثيغ يكتفػف ببياف الػضيفة 
 إجساليا ؼيسا يأتي:

 ي أثشاء الشصق.ػ تغييخ شكل كحجع صشجكؽ الخنيغ الفس -ٔ

 إخخاج بعس األصػات اللغػية؛ كالسيع، كالباء، كالفاء في اللغة العخبية. -ٕ

، الؿياـ بجكر أساسي في نصق الرػائت، كىي: الفتحة، كالزسة  -ٖ
كتشفتحاف مع تشفخجاف مع الكدخة، كالكدخة، فتدتجيخاف مع الزسة، ك 

 .(ٕ)الفتحة
 (Nasal cavity- Nasal chambersالخياشيؼ ) )ط( 

)كقج عخفو بقػلو: " كىػ أقرى األنف" ٖ كىػ تحجيج صحي  لػضع  ،(
 . السحجثػف بػػ " الفخاغ األنفي" أك " التجػيف األنفي"، قج أسساه ك الخيذـػ

ق بعس : " بأنو تجػيف يشجفع الشفذ مغ خبللو إلى الخارج عشج نصكعخفػه
األصػات؛ كالسيع كالشػف العخبييغ. كيدتغل الفخاغ األنفي عشج الكبلـ كفخاغ 

أثشاء األداء، كفي إخخاج بعس  األصػات السشصػقةبعس رناف يزخع 
 .(ٗ)"األصػات، مثل: السيع كالشػف في اللغة العخبية 

                                                           

، علع األصػات ٜٖٔ،ٓٗٔص -مقجمة للقارئ العخبي –، علع اللغة ٓٗٔ( علع األصػات صٔ)
  .ٓٚص -الفػنتيكا –اللغػية 

  ٓ٘-ٛٗ، كقارف بػ السرصل  الرػتي صٚٙدراسات في علع األصػات ص (ٕ)
 .  ٘٘( نياية القػؿ السفيج صٖ)
 -الفػنتيكػػػا –، علػػػع األصػػػػات اللغػيػػػة ٓٗٔ، علػػػع األصػػػػات صٕٓ( األصػػػػات اللغػيػػػة صٗ)

، ٛٙ، دراسات في علع األصػػات اللغػيػة صٛٔ، في البحث الرػتي عشج العخب صٓٚص
== 
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 (The mouth)  (1))ك( الفؼ

 ػيت عامة.كقج استعسلو مخادفا للجياز الشصقي، أك آلة التر
 تخريص فرل مدتقل لؾصف بعض أعزاء الشظق -3

( كضيفتيا اللغػية التي تتسثل في إخخاج بعس Teethتؤدي األسشاف )
الديغ  –األصػات اللغػية بسذاركة اللداف أك الذفة، مثل: أصػات الرفيخ 

كمثل الفاء، ىحا فزبل عغ أف مقجمة األسشاف األمامية  -كالداي كالراد
الذفتيغ كفخاغ رناف مع بعس األصػات، كسا أف الفخاغات مع باشغ  تعسل

الرغيخة في جدع األضخاس تدتغل كرشاديق رنيغ صغيخة ججا أثشاء 
 . (ٕ)الشصق"

معخفتيا؛ حتى يتسكغ  كيحدغ بجارس األصػات اللغػية كقارئ القخآف الكخيع
مغ تحجيج مخارج األصػات التي تذتخؾ األسشاف في إنتاجيا، حتى يتسكغ 

يفخد بابا  –رحسو هللا  –تقاف القخاءة كإحكاـ التبلكة. كمغ ثع رأيشا الذيخ مغ إ
كجعل عشػانو معبخا عغ الغخض مغ عقجه: " في بياف ما  مدتقبل لؤلسشاف، 

بعج  قاؿ. ثع (ٖ)يحتاج إلى معخفتو شالب فغ التجػيج، كىػ معخفة أسشاف الفع"
في حفظ ىحا؛ ألنو  –خي أيا  –... فاجتيج  : "أف قدسيا كذكخ أنػاعيا

كلعلو  .(ٗ)يشفعظ في معخفة السخارج، كال سيسا مخخج الزاد كالبلـ كأخػاتيا"

                                                                                                                                                                 
== 

 . ٘ٗ،ٙٗصالسرصل  الرػتي 
 .  ٜٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 . ٜٖ-ٖٚكقارف بػ السرصل  الرػتي ص، ٙٙ،ٚٙص اللغػية علع األصػاتدراسات في ( ٕ)
 .  ٚ٘،ٛ٘( نياية القػؿ السفيج صٖ)
 .  ٜ٘( نياية القػؿ السفيج صٗ)
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: الرػامت التي تذتخؾ األسشاف مع غيخىا في (أخػاتيالفظ )يقرج ب
 إنتاجيا.

أف جسلتيا اثشتاف كثبلثػف، ستة عذخ في الفظ  -رحسو هللا –كقج ذكخ 
 على الشحػمجسػعات لى دسيا إالعلػي، كستة عذخ في الفظ الدفلي،  كق

 :التالي

الثشايا: كىي األسشاف األربعة الستقجمة؛ اثشتاف فػؽ، كاثشتاف تحت.  -ٔ
 .(ٔ)كأشلق علييا األصػاتيػف السحجثػف مرصل  القػاشع السخكدية األمامية

تشتج أحج عذخ  لخسدة مخارج امػضع -رحسو هللا –قج جعليا الذيخ ك 
كىي: مخخج الشػف، كمخخج الطاء  ربعة،أ بسعاكنة شخؼ اللداف في، صػتا

كالحاؿ كالثاء، كمخخج الداي كالديغ كالراد، كمخخج الصاء كالجاؿ كالتاء، 
 الفاء. كاحج، كىػ مخخجبسعاكنة باشغ الذفة الدفلى في ك 

كىي األربعة خلف الثشايا،  –بفت  الخاء، كتخؽيف الياء  –الخَّباعيات  -ٕ
ا اصصل  عليو الجرس الرػتي سفلياف، كىي م اثشاف علػياف، كاثشاف

 تالثشايا كالخباعيا كقج دمج بعس السحجثيغ .(ٕ)الحجيث بالقػاشع الجانبية
 . (ٖ)معا كأشلق علييا اسع القػاشع الثسانية

حجيثو عغ السخارج إال مخة الخباعية في  -رحسو هللا –كلع يحكخ الذيخ 
ي باب كسشفخد ليا حجيثا ف –كاحجة، عشجما كصف صػت البلـ مخخجيا 

                                                           

 . ٜٖص رؤية عزػية كنصؿية كفيديائية –األصػات اللغػية  (ٔ)
 . ٓٗص عزػية كنصؿية كفيديائية رؤية –األصػات اللغػية  (ٕ)
 . ٕٕٔ، علع الرػتيات صٙٙص دراسات في علع األصػات اللغػية (ٖ)
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السخارج. " كنطخا لسػقع الخباعيات في الجدء الجانبي األمامي مغ الفع بيغ 
 .(ٔ)الثشايا كاألنياب، فيي لع تحتل مكانا بارزا في مخارج األصػات"

األنياب؛ كىي أربعة أخخى خلف الخباعيات، اثشاف علػياف، كاثشاف  -ٖ
 سفلياف. كقج ذكخىا أيزا في ثشايا حجيثو عغ صػت البلـ.

خاس؛ كجسلتيا: عذخكف ضخسا، مغ كل جانب عذخة. كقج قدسيا األض -ٗ
 إلى:

علػياف، كاثشاف اثشاف الزػاحظ؛ كىي أربعة مغ الجانبيغ تلي األنياب،  ( أ)
كقج جعليا بعس  سفلياف. كقج ذكخىا أيزا في ثشايا حجيثو عغ صػت البلـ.

، مشيا أربعة تلي األنياب في الفظ العلػي، كأربعة تلي السحجثيغ ثسانية
 .(ٖ). كسساىا آخخكف: " األضخاس األمامية"(ٕ)األنياب في الفظ الدفلي

كىي اثشا عذخ  –كيقاؿ فييا أيزا الصػاحغ بغيخ ياء  -ثع الصػاحيغ  ( ب)
شاحشا مغ الجانبيغ خلف الزػاحظ، ستة مغ فػؽ، في كل جانب ثبلثة، 

 كستة مغ تحت كحلظ.

مغ كل جانب  كىي األربعة األكاخخ، –بالحاؿ السعجسة  –ثع الشػاجح  ( ت)
اثشتاف؛ كاحجة مغ أعلى، كأخخى مغ أسفل، كيقاؿ لو: ضخس الحلع كضخس 
العقل، كىي أقرى األضخاس، كىي قج ال تشبت لبعس الشاس، كقج يشبت 

 لبعزيع بعزيا، كللبعس كليا.

                                                           

 . ٓٗالسرصل  الرػتي ص (ٔ)
 . ٓٗص رؤية عزػية كنصؿية كفيديائية –األصػات اللغػية  (ٕ)
 . ٙٙص دراسات في علع األصػات اللغػية (ٖ)
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بأدكاتيا  –كمغ ىحا العخض، يتبيغ أف الجراسات الرػتية الحجيثة 
في  –رحسو هللا  –ما قجمو الذيخ  لع تتجاكز -الفديػلػجية كالتذخيحية

كأف الخبلؼ بيشيسا ال يعجك  .(ٔ)كصف األسشاف كتقديسيا كتحجيج مػاضعيا
بل يسكششا القػؿ: إف حجيث الذيخ أف يكػف خبلفا في االصصبلح فحدب. 

عغ األضخاس كاف أ ثخ تفريبل، كأدؽ تػزيعا. كبياف ذلظ:  -رحسو هللا –
زػاحظ ثشتي عذخ ضخسا، بعج إخخاج الأف السحجثيغ جعلػا عجة األضخاس 

 قدع الباقي إلى مجسػعتيغ: الصػاحيغ، -رحسو هللا –الثسانية، كلكغ الذيخ 
 .ب السحجثيغر لو ذكخا في كتكالشػاجح، كىػ ما لع أ

كقف على جياز الشصق لجى اإلنداف  –رحسو هللا  –كمبلغ القػؿ: إف الذيخ 
؛ يالشصق الجيازغ أعزاء كقفة الباحث الستجبخ الستعسق في كل عزػ م

ػات أك بعبارة أدؽ: محجدا األص ،مبخزا أىسيتو في إنتاج األصػات اللغػية
( كما تذتسل Larynxككانت الحشجخة ) اللغػية التي تشصق مغ كل عزػ.

( ىي bands""Folds-- Vocal  Cords عليو مغ األكتار الرػتية )
ألنيا ال تقع تحت  خ مغ كصفو كصفا كامبل؛يالعزػ الحي لع يتسكغ الذ

الشطخ، كإف أدرؾ تأثيخىا في إنتاج األصػات، بجليل أنو جعليا جدءا مغ 
رحسو  –كيعدز ىحا االستشتاج أف الذيخ اليسد كالياء.  والحلق تخخج مش

إال ما  -كىي مغ أىع أعزاء اآللة الشصؿية –لع يعخؼ عغ الحشجخة  -هللا
 -خى الشفذ، كالُحشُجػر: ُفشُعػؿ" الحشجخة: َفْشَعلة مج و صاحب السرباح:نقل

 .(ٕ)بزع الفاء: الحلق"
                                                           

، علػع األصػػات ٓٗٔلقارئ العخبي صمقجمة ل –، علع اللغة ٓٗٔ،ٔٗٔ( علع األصػات ص ٔ)
 . ٕٚص -الفػنتيكا –اللغػية 

عػػػف  -صػػلى هللا عليػػو كسػػلع –ككػػاف ذلػػظ تعقيبػػا علػػى حػػجيث السرػػصفى  (ٕ) سػػيأتي أقػػػاـ مػػغ بعػػجي ُيخجِّ
بانية كالشػح، ال يجاكز حشاجخىع ...".   .ٜٔ،ٕٓصنياية القػؿ السفيج  القخآف تخجيع الغشاء كالـخ
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كما  –أقػؿ إف معخفتو بيحا العزػ لع تتجاكز ىحا الحج؛ على الخغع مغ أنو 
يذكل  -يذتسل عليو مغ أعزاء أخخ؛ كالقربة، كالػتخيغ، كلداف السدمار

 األداة األساسية للرػت اإلنداني.
كانت مقتخنة ب دراؾ تاـ لعسلية  كلع تكغ معخفتو بتلظ األعزاء نطخية، بل 

، رغع أف معخفتو بعلع كضائف األعزاء إنتاج األصػات كتسايدىا
(Physiology(  كعلع التذخي ،)Anatomyِججُّ ضئيلة )،  كىسا العلساف

اللحاف أفاد األصػاتيػف مغ مشجداتيع في خجمة الرػتيات، كخرػصا ؼيسا 
ياز التشفدي (، كالجVocal Tractيتعلق بالجياز الرػتي )

(Respiratory System). 
اقترخ على أىع األعزاء التي تؤدي دكرا  –رحسو هللا  –كيطيخ أف الذيخ 

مباشخا في عسلية الشصق، كإال فيشاؾ أعزاء أخخى ضخكرية للعسلية 
الشصؿية؛ بيج أنيا تلعب دكرا غيخ مباشخ، كقج كقف علييا الجرس الرػتي 

 جاب الحاجد، القربة اليػائية، مثل: القفز الرجري، الحالحجيث
 (Wind pipe or Trachea) .إلخ... 

كمغ ثع؛ ف نو ال بج مغ اإلفادة مسا أحخزه التقجـ العلسي، ككذف عشو مغ 
حقائق تتعلق بجياز الشصق كشخيقة عسلو؛ كذلظ ألف الجراسيغ السعاصخيغ 
 أ ثخ دراية بجدع اإلنداف كجيازه الرػتي، بفزل استعانتيع باألجيدة

لحجيثة التي يتقاسع العسل فييا أىل التذخي ، كأشباء األنف كاألذف ا
 كالحشجخة، كمغ كرائيع أىل األصػات.
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 (1)إنتاج الصوت اللغوي: املبخث الثاني

ارتباشا كثيقا بخخكج  إلى أف العسلية الشصؿية تختبب -و هللارحس –فصغ الذيخ 
كقج  بيػاء الدفيخ. اليػاء مغ الجياز الشصقي عشج اإلنداف، كىػ ما يدسى

صخح أف ىحا اليػاء ىػ مادة إنتاج الرػت اللغػي، قاؿ: " كلسا كانت مادة 
الحخؼ الرػت الحي ىػ اليػاء الخارج مغ داخل الخئة مترعجا إلى الفع، 

: " في مػضع آخخ. كقاؿ (ٕ)رتب العلساء مخارج الحخكؼ باعتبار الرػت"
غ داخل فع اإلنداف إف كاف ثع اعلع أف الشفذ الحي ىػ اليػاء الخارج م

 .(ٖ)مدسػعا فيػ صػت، كإال فبل"

" كمعشى ىحا: أف العسلية الكبلمية تتع في شكليا األساسي عغ شخيق التحكع 
في ىػاء الدفيخ الراعج مغ الخئتيغ. كال نعلع لغة تعتسج على ىػاء الذييق 
في إنتاج الرػت، كإف أمكغ أف تشتج أصػات خبلؿ عسلية الذييق أيزا، 
كلكغ ىحا إف حجث يكػف استثشاء فقب. كمثل ىحه األصػات تدسع بيغ 

 .(ٗ)األشفاؿ، كنحغ ندتعسليا في حالة الشذيج أك االنتحاب"

صحي   فيعتشبئ بػضػح عغ  –كإف كانت مغ السدلسات  –الذيخ إشارة ك 
 كإذا صحت البجايات صحت ،لعسلية إنتاج الرػت اللغػي للبجايات األكلى 

، على درجة عالية مغ الجقة كالعسق -هللارحسو  –كاف الذيخ كلقج  الشيايات.
                                                           

ػ الػػحي يرػػػجر عػػغ جيػػاز الشصػػػق اإلندػػاني؛ أك آلتػػػو، كمػضػػػعو علػػػع الرػػػت اللغػػػي: ىػػػ (ٔ)
األصػػػات كاألداء القخآنػػي. أمػػا الرػػػت الػػحي يحػػجث فػػي العػػالع الصبيعػػي؛ نتيجػػة لقػػخع جدػػع 
بجدػػػع، أك احتكػػػاؾ جدػػػع بػػػآخخ، أك نفػػػخ فػػػي جدػػػع خػػػاص أك لغيػػػخ ذلػػػظ، فسػضػػػػعو: علػػػع 

  .ٜٜي صمقجمة للقارئ العخب –باخترار مغ علع اللغة  .الصبيعة
 .  ٜٗ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
 . ٖٗ( الدابق صٖ)
 . ٕٔٔ( دراسة الرػت اللغػي صٗ)
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أدرؾ أف عسلية الشصق عسلية مخكبة، ال تتع إال بعجة عسليات عشجما 
كذلظ عشجما قاؿ: " كمادة الحخؼ: الرػت؛ كىػ ىػاء متسػج متكاملة، 

 .(ٔ)بترادـ جدسيغ"

 كإذا أنعسشا الشطخ في ىحا التعخيف، أمكغ أف نقف على العشاصخ )
كسا ، Phonation)) تيرػ تالعسليات( الثبلثة التي تدتجعييا عسلية ال

إلى أف  -رحسو هللا –أشار إلييا األصػاتيػف السحجثػف. فقج أشار الذيخ 
بعج أف أشار أف مادة الرػت ىي اليػاء، كىي ثابتة  –عسلية الترػيت 
على  ال تتع إال بترادـ جدسيغ، كىشا يسكششا أف نقف -أشار إلييا مغ قبل

 ُبعجيغ مغ أبعاد الحؿيقة الرػتية:

مغ الحشجخة إلى الذفتيغ الثابتة جدع يتحبحب، كتسثلو األعزاء الشصؿية  -ٔ
كاألنف، كالتي تكػف السسخ الزيق لخخكج التيار اليػائي )الدفيخ(، ثع تقـػ 

 –الشصق الستحخكة، كأىسيا: اللداف، ثع اللياة، ثع الػتخاف الرػتياف أعزاء 
ر اليػاء الخارج بكيؽيات مختلفة، كيشتج عغ كجػد ىحا التػتخ باعتخاض تيا

 كعجـ كجػده تسييد بيغ  األصػات اللغػية.

أما الجدع اآلخخ، فيػ الحي يتلقى ىحه الحبحبات، كيتسثل في أذف -ٕ
 السدتسع.

يرجمو تيار  ) أعزاء الشصق(: األكؿالجدع كالفخؽ بيشيسا في الترادـ: أف 
) أذف  الثانيالجدع لخارج مغ الخئتيغ. أما ا )مادة الرػت( اليػاء

 .الشاتجة عغ تسػج اليػاء : فترجمو الحـد أك التخددات الحبحبيةالُسدتقِبل(
 إف الترادـ األكؿ داخلي، بيشسا الثاني خارجي. ف نقػؿ:كعليو يسكغ أ

                                                           

 .  ٗٗنياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
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أما البعج الثالث فيتسثل في الػسب الشاقل للحبحبات الشاتجة عغ الجدع -ٖ
الحي يحجث  بالتسػج -رحسو هللا –ػ ما عبخ عشو الذيخ الستحبحب، كى

  .للرػت أثشاء مخكره في اليػاء

 -األبعاد الثبلثة ) فديػلػجيا، فيديائيا، إدرا يا(، كالتي تذكل  كبسخاعاة ىحه
(، نذأ لجيشا ثبلثة Phonetic Relevantالحؿيقة الرػتية ) -في مجسػعيا

السجاخل الثبلثة لجراسة  -تيافي حؿيق –فخكع مغ علع الرػتيات، تسثل 
الرػت اللغػي، كىي: علع األصػات الشصقي ) الفديػلػجي أك 

، علع  Physiological or Articulatory phoneticsالتذخيحي(
 phonetics physical orاألصػات الفيديائي أك األ ػستيكي )

Acoustical ( علع األصػات الدسعي أك اإلدرا ي ،)Auditory or 
Perceptnal phonetics) (ٔ). 

يتفق (ٕ) إف ترػر الجخيدي لسفيـػ الرػتكباخترار يحتسو السقاـ أقػؿ: 
على أعزاء  تساما مع ما قاؿ بو السحجثػف، فاليػاء يشجفع مغ الجاخل، كيسخ

الشصق، كيشتقل مدسػعا إلى األذف." فعشج انجفاع الشََّفذ مغ الخئتيغ يسخ 

                                                           

، علػع ٙص أفجنا في تػضي  تلػظ الفكػخة مػغ الكتػب اآلتيػة: فػي البحػث الرػػتي عشػج العػخب( ٔ)
حسػػػد فيسػػي ، د. مٖٔ،ٕٖ، علػػع الرػػػتيات صٜٜ،ٓٓٔمقجمػػة للقػػارئ العخبػػي ص –اللغػػة 

 ، دار ؾباء، القاىخة، بجكف تاريخ. ٖ٘-ٖٖحجازي: مجخل إلى علع اللغة ص
لػػع يفػػت الجخبدػػي كىػػػ يحػػخر مفيػػـػ الرػػػت، أف يفػػت  نافػػحة يتعػػخؼ مشيػػا علػػى مػػا قجمػػػو ( ٕ)

اآلخػػخكف، فقػػجـ تعػػخيفيغ للرػػػت اللغػػػي، أحػػجىسا مشدػػػب للفبلسػػفة، كىػػػ: كيؽيػػة تحػػجث فػػي 
لػػػؿ للقػػخع؛ الػػحي ىػػػ إمدػػاس بعشػػف، أك القلػػع الػػحي ىػػػ انفرػػاؿ اليػػػاء، بدػػبب التسػػػج السع

بعشػػف، بذػػخط مقاكمػػة السقػػخكع للقػػارع، كالسقلػػػع للقػػالع. كاآلخػػخ للفقيػػاء، كىػػػ: كيؽيػػة تحػػجث 
 . ٗٗمغ غيخ تأثيخ لتسػج اليػاء كالقخع كالقلع.   الشياية ص -تعالى –بسحس خلق هللا 
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لتي بعج صجكرىا مغ الفع كاألنف؛ تشتقل بالحشجخة، ؼيحجث تلظ االىتدازات ا
 . (ٔ)مغ خبلؿ اليػاء الخارجي على شكل مػجات حتى ترل إلى األذف"

 يػض  ؼيو العشاصخ التي -رحسو هللا –كيصيب للبحث أف يشقل نرا للذيخ 
يجلِّي رؤية  -على شػلو –تتزافخ إلنتاج الرػت اللغػي، كىحا الشز 

ي تعج مغ أ ثخ العسليات الكبلمية الذيخ في إنتاج الرػت اللغػي الت
، كلشطخية ، كالتي تعج األساس لسا بعجىا في علع األصػات بعامةتعقيجا

 .السخارج كالرفات بخاصة

 أوال: الفخق بيؽ الرؾت والشفذ

 كىػ مػضع  – قاؿ: " ... كتحقيق ذلظ: أف اليػاء الخارج مغ داخل الخئة
مغ غيخ أف يدسع، يدسى إف خخج بجفع الصبع  –الشفذ، كللقلب كالغذاء 

نفدا؛ بفت  الفاء، كإف خخج باإلرادة كعخض لو تسػج يدسع بدبب ترادـ 
 . (ٕ)"جدسيغ، سسي صػتا

 الشز:كيفيع مغ ىحا 

مادة الرػت، كأنو ال ىػ  – كىػ اليػاء الخارج مغ الخئتيغ -أف الشفذ  -ٔ
 خارجا باإلرادة اليكػف أف أكال: يتػافخ ؼيو أمخاف: حتى يدسى صػتا 

يقرج بالصبع ىشا: " عسلية التشفذ السذتسلة على شييق كزفيخ، ، ك بالصبع
يقػـ بيا اإلنداف بفصختو ال ب رادتو، كإف كاف ب مكانو التحكع فييا إلى حج 

 أك اإلدرا ي ثانيا: أف يكػف مدسػعا، كىػ أمخ يتعلق باألثخ الدسعي. (ٖ)ما"

                                                           

 . ٚ( األصػات اللغػية صٔ)
 . ٔٙ( الدابق صٕ)
 . ٙٓٔ( الجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج صٖ)
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الرػت اللغػي: أثخ : " يػف؛ مغ أفاألصػات للرػت، كىػ يػافق ما قخره
 -تجاكزا  -عغ تلظ األعزاء السدساة  -شػاعية كاختيارا  -سسعي يرجر 
 .(ٔ)أعزاء الشصق"

تعخض في جدء مغ أجداء آلة الشصق إلى أف الرػت ال يطيخ إال إذا  -ٕ
 –كىحا الحي أشار إليو الذيخ  تسػج، نتيجة حبذ كامل أك تزييق لسجخاه.

كالتي تؤكج على أف:" : الرػتية السعاصخة راساتجتقي مع اليل -رحسو هللا
: في أف الثاني يتع برػرة تختلف عغ التشفذ العاديالعسلية الكبلمية 

صامتة في العادة لتحخؾ تيار اليػاء دكف عػائق. أما العسلية الشصؿية فبل 
كإنسا يرادؼ  -كسا يحجث في حالة التشفذ –يسخ اليػاء معيا حخا شليقا 

  كالتعػيق. كاليػاء لى الخارج أنػاعا مغ الزغب كالكباليػاء في انجفاعو إ
 .(ٕ)"noiseيغ يكب  يػلج صػتا ح

ػقف على أف إنتاج الرػت يت –رحسو هللا  –مغ كبلـ الذيخ  كيدتشبب
خؽ ذثانيا: كجػد العائق، كىػ ما عبخ عشو السدت أمخيغ، ىسا: أكال: الشفذ.

األصػات اللغػية ىي  " إفبقػلو:  (ٖ) .Schaade, A)) األلساني أرتػر شاده
                                                           

 . ٜٔٔ(علع األصػات صٔ)
 . ٕٔٔ( دراسة الرػت اللغػي صٕ)
بسجيشػة تػػرف غػخب ركسػيا، كحرػل مشيػا علػى الذػيادة  ٖٛٛٔ/ٛ/ٜٔأرتػر شاده:  كلػج فػي  (ٖ)

جليديػػػة، الثانػيػػػة، كاصػػػل دراسػػػتو فػػػي جامعػػػات ميػػػػنيخ، ليبػػػدج، كبػػػخليغ، كتعلػػػع الفخندػػػية كاإلن
كتخػػخج باللغػػات الذػػخؾية علػػى ؼيذػػيخ مػػغ ليبػػدج، كب شػػخافو كتػػب بحثػػو السػسػػـػ بػػػ: " تعليقػػات 
الدػػييلي كأبػػي ذر علػػى قرػػائج ُأُحػػج فػػي سػػيخة ابػػغ ىذػػاـ"، ككتػػب أشخكحتػػو لؤلسػػتاذية، تحػػت 
عشػاف: " األصػات عشج سيبػيو"، كعيغ أستاذا في ىامبػرج، كفي الجامعة السرخية، ثػع مػجيخا 

مغ آثاره:  جسلة االسع السػصػؿ في اللغتػيغ العخبيػة كالدػخيانية، الجػشذ  .ر الكتب بالقاىخةلجا
 –في اللغات الدامية، الحخكات في الكلسة العخبية في اللغة التخكية العثسانية، اللغات الدػامية 

د. صػبي  حسػػػد كأيزػػا:  .٘ٚٚ/ٕـ. السدتذػخقػف ٕٜ٘ٔأعسػاؿ فػي الرػػػتيات ... إلػخ، تػػػفي
== 
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، تحجث بأف تيار الشفذ الخارج مغ الخئة يعخض لو في ضػاىخ سسعية
رض يزيق شخيقو، فبل يحجث اع –الحشجخة، أك في الفع، أك بيغ الذفتيغ 

  .(ٔ)صػت إال بعامليغ: أحجىسا: الشفذ. كثانييسا: العارض"

حيغ قاؿ: "  ؛بصخيقة أكجد كأكض عغ ذلظ  –رحسو هللا  –كقج عّبخ الذيخ 
 .(ٕ)كمادة الحخؼ: الرػت، كىػ ىػاء متسػج بترادـ جدسيغ"

أخزع السادة الرػتية للسخاؾبة  –رحسو هللا  –الذيخ  : أفكيطيخ مغ ىحا
 كقج، التحليل كالتجقيق فييا مع إدامة الشطخ؛ للكذف عغ حؿيقتيا كقػانيشيا

 ةث الرػتيابحو األتلسا قخر  –ا غالب –جاءت تحليبلتو كأحكامو مػافقة 
 .ةالحجيث

 ثانيا: تؾصيف السخخج والسقظع والحخف والرفة

  كقاؿ: " كإف عخض للرػت كيؽيات مخرػصة بدبب اعتساده على مقصع
الحلق أك  كىػ الحي يشقصع ؼيو الرػت كجدء مغ –أي: مخخج محقق  –

، أك مخخج مقجر كىػ الحي لع يشقصع ؼيو الرػت، بل  اللداف أك الخيذـػ
 .  (ٖ)"الرػت حخكفا الحلق كالفع، سسِّي ذلظ قجركا لو جػؼ

 -رحسو هللا –بعجة نقاط ميسة؛ تػض  رؤية الذيخ  مغ ىحا الشز كنخلز
 :في محاكر العسلية اإلنتاجية للرػت

                                                                                                                                                                 
== 

محاضػػػخة بخؤيػػػة  –ي: علػػػع األصػػػػات عشػػػج سػػػيبػيو للسدتذػػػخؽ األلسػػػاني أرتػػػػر شػػػاده التسيسػػػ
، بحػػػػث مشذػػػػػر بسجلػػػػة آداب الخافػػػػجيغ، كليػػػػة آداب ٓٔ-ٛاستذػػػػخاؾية، كمخاجعػػػػة حجيثػػػػة ص

 ـٕٓٔٓىػ/ٕٖٗٔ، ٛ٘السػصل، العخاؽ، العجد
 . ٗٔ( علع األصػات عشج سيبػيو صٔ)
 .  ٗٗ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
 .  ٔٙػؿ السفيج ص( نياية القٖ)
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كاستعسلو بسرصل  " كيؽيات مخرػصة"،  -بادئ ذي بجء –فقج عبخ 
بو: الكيؽية ف بػ " ىيئة الشصق"، كيقرجكف األصػاتيػ مخادفا لسا اصصل  عليو 

التي تتحجد بيا السبلم  السسيدة لكل صػت، كالتي يؤدي اختبلفيا إلى تسايد 
مغ  -الرػت عغ نطيخه، حيث يختلف كل صػت عغ أقخب نطيخ لو 

 .(ٔ)بسلس  كاحج على األقل -الشاحية الشصؿية

، السخخج ، كالسقصع ، كالحخؼالذيخ الػاعي لحؿيقة كل مغ: التفات  -ٔ
 .جكدا جامعة كمانعة لكل مشيا، ككضع حكالرفة

  مغ ىحه القزية، فبل بج  –رحسو هللا  –أردنا أف نتبيغ مػقف الذيخ كإذا
أف نقخر أف السخخج كالسقصع متخادفاف كأنيسا مدسياف لذيئ كاحج، كقج نبَّو 

ريغ، فالسخخج: ألنو السكاف ، كقج جاءت التدسيتاف باعتبا(ٕ)الذيخ على ذلظ
كىػ ما سساه الجرس  ،ىػ مػضع ضيػره كتسييدهك خخج مشو الرػت، الحي ي

 Place of)أك (Point of articulation)  الرػتي الحجيث
articulation)(ٖ). يشقصع  يشتيي أك رػتأما تدسيتو مقصعا، فشطخا ألف ال

 . (ٗ)في السخخج

                                                           

 . ٖٕٔص رؤية عزػية –األصػات اللغػية ( ٔ)
 .  ٖٗنياية القػؿ السفيج ص (ٕ)
، تخجسػػة: د. ٛٚ، كأيزػػا: ماريػبػػاي: أسػػذ علػػع اللغػػة صٖٔٔ( دراسػػة الرػػػت اللغػػػي صٖ)

 ـ. ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔأحسج مختار عسخ، عالع الكتب، القاىخة، الصبعة الثامشة
جا السخخج كالسشفح، يػجج عشج سػيبػيو اصػصبلحاف يخدافيسػا ( كىشاؾ مرصلحات أخخى:" كما عٗ)

في بعس األحػاؿ، كىسا: السػضع كالسعتسػج، كالسقرػػد مشيسػا: السػضػع الػحي يزػيق شخيػق 
الػػػشفذ) مػػػع األصػػػػات الخخػػػػة(، أك يقصػػػع )مػػػع األصػػػػات الذػػػجيجة(" األصػػػػات عشػػػج سػػػيبػيو 

 . ٕٗص
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تعخيفيغ للسخخج، حيث قاؿ: " كالسخارج: جسع  –سو هللا رح –كقج قجـ الذيخ 
اسع لسػضع خخكج الحخؼ ... كقج فدخ بعزيع السخخج: مخخج ... كىػ 
 .(ٔ)يد السػلج للحخؼ، كىػ قخيب مغ األكؿ"حبأنو عبارة عغ ال

 قجـفقج ، ذكخه السحجثػف ما  مع -ِقيَج أنسلة –لع يختلفا  كىحاف التعخيفاف
تحجيجا لسرصل  السخخج، يتصابق مع تعخيف الذيخ األكؿ نرا  بخجذتخاسخ

َسخخج أك الُسخخج: ىػ السػضع مغ الفع كنػاحيو اّلحي : " كالكمعشى، فقاؿ
) َيخخج أك ُيخخج مشو الحخؼ" ٕ  (Mario Pei) ماريػباي  سا اقتخح. (

عغ التعخيف الثاني للذيخ، كإف  -في جػىخه -تعخيفا آخخ، ال يختلف (ٖ)
: " كإّف التسييد بيغ أصػات اللغة، سػاء مشيا اختلفت العبارات إلى حج ما

الفسػي يعتسج على استسخار الرػت كدرجة إسساعو، كقػة إنتاجو، األنفي أك 

                                                           

 .  ٖٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .ٔٔالتصػر الشحػي للغة العخبية ص( بخجذتخاسخ: ٕ)
ـ، كأتقػػغ إلػػى ٜٛٓٔـ، ىػػاجخ إلػى الػاليػػات سػشةٜٔٓٔ/ٕ/ٙٔمدتذػخؽ إيصػػالي أمخيكػي، كلػػج (ٖ)

جانػػب لغتػػو األـ ) اإليصاليػػة( اإلنجليديػػة، الفخندػػية، األلسانيػػة، اإلسػػبانية، الخكسػػية، البختغاليػػة، 
ـ، ٖٜٚٔلػمبيػػػا األمخيكيػػػة سػػػشة كاليػنايػػػة، كالبلتيشيػػػة. حرػػػل علػػػى الػػػجكتػراه مػػػغ جامعػػػة كػ 

ككانػػػػػت فػػػػػي اللغػػػػػة الدشدػػػػػكخيتية كالفخندػػػػػية كالدػػػػػبلؼية القجيسػػػػػة، ثػػػػػع عسػػػػػل أسػػػػػتاذا للدػػػػػانيات 
ـ، تحػػػت عشػػػػاف: " اللغػػػة ٜٔٗٔـ، كصػػػجر أكؿ إنتػػػاج علسػػػي لػػػو عػػػاـٕٜ٘ٔكالفيلػلػجيػػػا عػػػاـ

ت األجشبيػة، اإليصالية"، كلو مغ الكتب: لغة كاحجة للعاَلع، معجع اللدػانيات، معجػع السرػصلحا
مػػػغ تخجسػػػة الباحػػػث مػػػغ علػػػى الذػػػبكة  .ـٜٛٚٔ/ٖ/ٕقرػػػة اللغػػػة ...إلػػػخ، كتػػػػفي بالػاليػػػات

الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة اإلنجليديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السعتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجة  -العشكبػتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، مػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كيكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيا
(https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Pei كمػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بخيصانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ،)
(https://www.britannica.com/biography/Mario-Andrew-Pei .) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Pei
https://www.britannica.com/biography/Mario-Andrew-Pei
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كفػؽ كّل ىحا على السخخج. ككلسة السخخج تذيخ إلى الشُّقصِة السحّجدة في 
 .(ٔ) "الجياز الشصقي اّلتي َيِتعُّ عشجىا تعجيل كضعو

  التفاتو إلى الفخؽ ائعة لسحسج مكي نرخ في ىحا الشزكمغ اإلشخاقات الخ :
يشع عغ إدراؾ صحي  السخخج السحقق كالسخخج السقجر؛ مسا الجقيق بيغ 

، كقج أشار إلى ذلظ في مػاضع متفخقة إنتاج الرػت اللغػي لعسلية كعسيق 
في تعخيفو  قػلو -إضافة إلى الشز الحي بيغ أيجيشا –مغ كتابو، مشيا 

ؼ. كفي االصصبلح: صػت اعتسج كالحخؼ معشاه في اللغة: الصَّخ : " للحخؼ
أي: مخخج محقق: كىػ أف يكػف اعتساده على جدء معيغ مغ  على مقصع؛

إذ األلف  ىػاء الفع؛ : كىػأجداء الحلق، كاللداف، كالذفتيغ، أك مقصع مقجر
. نو يشقصع في ذلظ الجدءمغ أجداء الفع، بحيث إال معتسج لو في شيء 

كالسخاد بالحخؼ: حخؼ السبشى مغ الحخكؼ اليجائية، ال حخؼ السعشى مسا 
  .(ٕ)"ػر في كتب العخبية ىػ محك

إذا  الػاك( –الياء  –كقج شبق ذلظ عسليا على حخكؼ السج الثبلثة ) األلف 
في عخؼ  – انت سا شة مدبػقة بحخكة مغ جشديا، كىػ ما يدسى 

ككيؽية  ؛ مبيشا حؿيقتيا الشصؿية،كالليغ بحخكؼ السج –الجراسات التجػيجية 
: " يػض  ذلظ –على شػلو  – كىحا الشزتقجيخ السخخج حاؿ الشصق بيا، 

ألنيا تخخج بامتجاد كليغ مغ كتدسى ىحه الحخكؼ الثبلثة حخكؼ مج كليغ؛ 
غيخ كلفة على اللداف التداع مخخجيا، ف ف السخخج إذا اتدع انتذخ 
الرػت ؼيو كامتج كالف، كإذا ضاؽ انزغب ؼيو الرػت كصُلب. كيقاؿ ليا 

أ أصػاتيا مبجأ الحلق، يستج كيسخ أيزا: الحخكؼ الجػؼية كاليػائية؛ ألف مبج
                                                           

 .ٛٚ( أسذ علع اللغة صٔ)
 .  ٗٗ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
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فليذ ليغ حيد  –كىػ الخبلء الجاخل ؼيو  –على كل جػؼ الفع كالحلق 
 –محقق يشتييغ إليو كسا كاف لدائخ الحخكؼ، بل يشتييغ بانتياء اليػاء 

 .(ٔ)كلحا يقبلغ الديادة كالشقراف في مخاتبيا" –أعشي ىػاء الفع كىػ الرػت 

في تحقيق معشى   -رحسو هللا –ي تحدب للذيخ كمغ الديادات الستسيدة الت
تفخيقو بيغ مخخج الحخكؼ الثبلثة إذا كانت مجية : السحقق كالسقجر السخخج

أك غيخ مجية، كاىتجاؤه إلى تحقيق السخخج حاؿ مجيتيا، كتقجيخه في غيخ 
أي: مغ كػنيا  –ذلظ، قاؿ: " كحيث لدمت األلف ىحه الصخيقة السعتادة 

لع يختلف حاليا مغ أنيا  –بليا مغ جشديا، كىي الفتحة سا شة، كحخكة ما ق
)  ؛ ف نيسا إذا فارقتاىا في صفة السذابيةتكػف دائسا ىػائية، بخبلؼ أختييا

صار ليسا حيد محقق، كمغ ثع كاف  أف تكػنا مدبػقتيغ بحخكة مجاندة(
ليسا مخخجاف: مخخج حاؿ كػنيسا مجيتيغ، كمخخج حاؿ كػنيسا غيخ 

    .(ٕ)مجيتيغ"

على ذكخ  –رحسو هللا  –كنعػد إلى الشز األكؿ الحي اقترخ ؼيو الذيخ 
كعسق  ،، ؼيكذف لشا أصالة فكخه الرػتيأبجا األلف، باعتبار مخخجيا مقجرا

، حيث اقترخ على ذكخ األلف دكف كدقتو في االستذياد ،مادتو العلسية
ظ ألف كذل -الػاك كالياء إذا سكشتا كسبقتا بحخكة مغ جشدييسا -أختييا 

، ) يعشي مجية أبجا( األلف ال تكػف إال سا شة مدبػقة بحخكة مغ جشديا
فيتعيغ أف يكػف مخخجيا مقجرا، كيدتحيل أف يكػف ليا مخخج محقق، 

شػع تحقيق السخخج كتقجيخه معيسا شبقا لحالتيسا بخبلؼ الػاك كالياء، حيث يت
 . كسا ىػ مػض  في الشز الدابق –مغ حيث السجية كعجميا 

                                                           

 . ٜٗ( الدابق صٔ)
 .  ٜٗ،ٓ٘( نياية القػؿ السفيج صٕ)
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الحي يجعػنا إلى مديج مغ التأمل كالشطخ في فكخ الذيخ  ألمخ اآلخخكا
؛ التداع كأخفاىاالثبلثة أكسع حخكؼ السج  تعجأف األلف  :ىػالرػتي، 

كمغ ثع؛ ف ف قزية تقجيخ السخخج حاؿ  – (ٔ)كسا ذكخ سيبػيو – مخخجيا
تلظ الحؿيقة  (ٕ)الشصق بيا أضيخ مغ غيخىا كأكض ، كقج كضَّ  السخعذي

ػتية على ىحا الشحػ: " األلف حخؼ يتدع ليػاء الرػت مخخجو أشج الر
يَّْيغ؛ ألنظ قج تزع شفتيظ في الػاك، كقج  مغ اتداع مخخج الػاك كالياء السجِّ
 تخفع في الياء لدانظ قبل الحشظ ؼيحرل فييسا عسل عزػ، كال كحلظ
األلف، ف نظ تجج ؼيو الحلق كالفع مشفتحيغ غيخ معتخضيغ على الرػت 

 .(ٖ)غب، كال يحرل ؼيو عسل عزػ"بز

في تعليع  –أكؿ ما يبجأكف  –كمغ ثع؛ لع يكغ بجعا أك غفبل أف يبجأ شيػخشا 
الشاشئة في الكتاتيب التي انتذخت في ريف مرخ كصعيجىا قخاءة السفخدات 
كالكلسات ثبلثية مزبػشة بحخكة الفت  ) أعشي على كزف َفَعَل( معتلة الػسب 

                                                           

 .  ٖٙٗ/ٗ( الكتابٔ)
بلػػجة  –فؿيػػو حشفػػي مػػغ أىػػل مػػخعر  –؛ السعػػخكؼ بدػػاَجْقلي زاده غ أبػػي بكػػخ السخعذػػيدمحم بػػ (ٕ)

مذػػارؾ فػػي معػػارؼ أىػػل عرػػخه، رحػػل إلػػى دمذػػق كدرس التفدػػيخ  -بػػيغ الثغػػػر كبػػبلد الذػػاـ
كالحػػجيث، كأخػػح الترػػػؼ علػػى يػػج الذػػيخ عبػػج الغشػػي الشابلدػػي، كسػػا أخػػح عػػغ الذػػيخ حدػػغ 

مؤلفػػا،  ٖٓؾ للسكتبػػة العخبيػػة كاإلسػػبلمية مػػا يخبػػػ علػػى السخعذػػي، كحسػػدة أفشػػجي الجرانػػجي، تػػخ 
رسالة في علع الببلغة، رسػالة فػي علػع  .مشيا: جيج السقل كشخحو بياف جيج السقل في التجػيج

الكػػػػػبلـ، رسػػػػػالة الفػػػػػخح كالدػػػػػخكر فػػػػػي كالػػػػػجي الخسػػػػػػؿ ... إلػػػػػخ، كتػػػػػػفي بسػػػػػخعر كدفػػػػػغ فػػػػػي 
، اسساعيل باشػا البغػجادي: ىجيػة ٓٙ/ٙىػ.   مخترخا مغ األعبلـٓ٘ٔٔىػ، كقيل:٘ٗٔٔقبلييا

، مؤسدػػػة التػػػاريخ اإلسػػػبلمي، بػػػجكف ٕٕٖ،ٖٕٖ/ٕالعػػػارفيغ أسػػػساء السػػػؤلفيغ كآثػػػار السرػػػشفيغ
  تاريخ. 

، دراسػػة كتحقيػػق: د. سػػالع قػػجكري الحسػػج، دار عسػػار للشذػػخ كالتػزيػػع، ٕٕٔ( جيػػج السقػػل صٖ)
 ـ. ٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔعساف، الصبعة الثانية
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 -كعلى ىحا الشحػ سخنا  – (إلخاؿ، جاؿ، صاؿ ...باأللف ) نحػ: قاؿ، ك
ف ف ذلظ مسا تػارثػه كابخا عغ كابخ، كأحدػا بو كالحطػه، كإف  تيديخا للقخاءة.

لع يجرؾ الكثيخ مشيع التحخيخات كالتعليبلت العلسية التي اصصلحت علييا 
، كإنسا اعتسجكا على التلقي كالسذافية الرشاعة الرػتية في عرخنا الحاضخ

آي الحكخ الحكيع؛ مع لسسارسة، التي ىي عجة الصالب السثلى في رحلتو كا
  .تجػيجا كتختيبل، تعليسا كتعلسا

 رؤيةخالصة 

أف ال بج  –في رؤية الذيخ  –ف الحخؼ إ :يسكششا أف نقػؿ تحليلكبعج ىحا ال
تتػافخ ؼيو مجسػعة مغ الذخكط، حتى ير  أف يصلق عليو مرصل  

 )في: أف يكػف صػتا ) الشفذ + القرج الحخؼ، كىحه الذخكط تتلخز
( محققا أـ مقجرا)+ االعتساد على مقصع  ( ليا أـ جدئيا)+ العائق  (اإلرادة

 + األثخ الدسعي(.

يعتبخ  –رحسو هللا  –كالدؤاؿ الحي يخد على الحىغ، ىل كاف الذيخ 
تقتزي  اإلجابة على ىحا الدؤاؿك  األصػات ىي الحخكؼ، كالعكذ صحي ؟

كانػا يصلقػف تدسية الحخكؼ على األكؿ   يةالعخبعلساء ف أأف نقخر: 
عبخكا عغ  كىحا يعشي أنيع  – (ٔ)كسا فعل سيبػيو كابغ جشي – األصػات

                                                           

أثشػػػاء حجيثػػػو عػػػغ صػػػفات األصػػػػات: " ... فػػػالسجيػرة: حػػػخؼ أشػػػبع ( مػػػغ ذلػػػظ قػػػػؿ سػػػيبػيو ٔ)
االعتساد في مػضعو ... كأمػا السيسػػس: فحػخؼ ... كمشيػا السشحػخؼ: كىػػ حػخؼ ... كمشيػا 

. كقرجه في مثل ٖٗٗ،ٖ٘ٗ/ٗالسكخر: كىػ حخؼ ... كمشيا الياكي: كىػ حخؼ ..." الكتاب
الحخكؼ بحدػب اخػتبلؼ مقاشعيػا ... ىحا: الرػت. كابغ جشي يقػؿ: " ... كتختلف أجخاس 

 كسػػػػػبيلظ إذا أردت اعتبػػػػػار صػػػػػجى الحػػػػػخؼ اف تػػػػػأتي بػػػػػو سػػػػػا شا ال متحخكػػػػػا". سػػػػػخ صػػػػػشاعة
 في مثل ىحا: الرػت. -أيزا  –كقرجه  .ٙ/ٔاإلعخاب
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الرػت السشصػؽ السدسػع، كعغ عبلمتو السخصػشة السخئية بلفظ كاحج، 
" كلكغ ىحا :  -(ٔ)كىحا ما سار عليو الذيخ دمحم مكي نرخ –كىػ الحخؼ 

لل في االصصبلح أ ثخ مغ كػنو خلبل في اإلدراؾ، كيقتزي التقريخ ىػ خ
اإلنراؼ أف نعتخؼ بأف كثيخيغ مغ العلساء الغخبييغ لع يعتادكا في ىحه 
الشصقة تعبيخا كاضحا إلى اآلف، حتى تجج غيخ كاحج مشيع يتكلع عغ: ) 

Pronunciation of letters ( أك )Pronunciation des letters)، 
 Pronunciation( أك )Pronunciation of soundsكإنسا الرحي : )

des sons") (ٕ).  

كالسرصلحاف األكالف ىسا السقابل األجشبي ) اإلنجليدي كالفخندي(  
للسرصل  العخبي نصق الحخكؼ، بيشسا السرصلحاف اآلخخاف ىسا السقابل 

  للسرصل  العخبي نصق األصػات. األجشبي ) اإلنجليدي كالفخندي(  

 Written symbols) الخمػز الكتابيةأف الحخكؼ : ليوالتشبو إيجب كالحي 
كأف  ،( Spoken facts) الحقائق السدسػعة لؤلصػات ( إنسا ىي صػر

كال أدؿ إشبلؽ أحجىسا على اآلخخ مغ باب التػسع كالسدامحة في التعبيخ، 
كاتحاد الرػرة الكتابية؛ كسا ىػ  للرػت على ذلظ مغ تعجد الرػر الشصؿية

كإذا كاف  في األلف السسالة، كاأللف السفخسة، كاأللف السجية ... الخ.الذأف 
الحخؼ في مفيػـ الدابقيغ لو عجة معاف، مغ أىسيا: الرػت السشصػؽ، 
كالخمد السكتػب، كالعخبي عشجما يتحجث عغ الحخؼ ف نو يعشي الرػت 

                                                           

( مػغ ذلػػظ قػلػػو: " ثػػع اعلػع أف الحػػخكؼ اليجائيػػة قدػػساف: أصػلية كفخعيػػة. أمػػا األصػػلية: فيػػي ٔ)
، كقرػجه فػي مثػل ٗٗىػ السذيػر ...". نيايػة القػػؿ السفيػج صتدعة كعذخكف حخفا على ما 

 ىحا: الرػت، فيػ ال يبتعج كثيخا عغ الدابقيغ.
 . ٕٔ( األصػات عشج سيبػيو صٕ)
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، ف نو يشبغي تحخيخ السرصلحات العلسية، كأف يقيج مرصل  الرػت اللغػي 
حؿيقة السدسػعة، بيشسا يخرز مرصل  الحخؼ للرػرة الكتابية؛ حتى لل

 .ؤدي ىحا الخلب إلى الغلبال ي

أك بيغ " كالفخؽ بيغ الرػت كبيغ الحخؼ: ىػ فخؽ ما بيغ العسل كالشطخ، 
السفخدات كالقدع الحي يقع ؼيو. فالرػت عسلية  ك بيغ أحجلباب، أالسثاؿ كا

 –ى األخز حاستي الدسع كالبرخ كعل -نصؿية تجخل في تجارب الحػاس 
حخكات يؤديو الجياز الشصقي حخكة، كتدسعو األذف، كتخى العيغ بعس 

فيػ عشػاف مجسػعة مغ األصػات  :ما الحخؼالجياز الشصقي حيغ أدائو. أ
عسلية عزلية. كإذا كاف الرػت  معيغ، فيػ فكخة عقلية؛ اليجسعيا ندب 

 .(ٔ) الباحث" مسا يػججه الستكلع، ف ف الحخؼ مسا يػججه

 جخي  :نحػ ،بدببللحخكؼ كيؽيات ُأَخخ في الػاقع  قاؿ: " كإف عخض
سسيت تلظ الكيؽيات  –الرػت كعجمو، كقػة االعتساد على السخخج كعجميا 

 .  (ٕ)صفات"

في ىحا الكتاب: التفاتو إلى الكيؽيات  –أيزا  –كمغ إشخاقاتو الخائعة 
 Manners) ى بالرفاتسكىػ مايدالسراحبة لتكػف الرػت في مخخجو، 

of artculation) " :كيؽية . كقج قجـ تعخيفا كاؼيا للرفات على ىحا الشحػ
                                                           

، عػػػالع الكتػػػب، القػػػاىخة، الصبعػػػة ٜٕٔ( د. تسػػػاـ حدػػػاف: اللغػػػة بػػػيغ السعياريػػػة كالػصػػػؽية صٔ)
فػػػخؽ بػػػيغ  حيػػػث. ٖٔ-ٜٕخآنػػػي صـ، كقػػػارف بػػػػ عػػػغ علػػػع التجػيػػػج القٕٔٓٓىػػػػ/ٕٔٗٔالخابعػػػة

الحػػخؼ( علػػى الشحػػػ الدػػابق، كأضػػاؼ مرػػصلحا ثالثػػا كىػػػ الخمػػد،  -السرػػصلحيغ ) الرػػػت
كُيقرػػج بػػو كػػل مػػا يخمػػد كيذػػيخ إلػػى حؿيقػػة صػػػتية، كعلػػى ىػػحا فػػالخمد أعػػع، كيذػػسل الحػػخؼ 

خ. كالرػت؛ ألف كبل مشيسا رمد لحؿيقة صػتية، سػاء أ انت رسسا، أـ كتابة، أـ صػتا ...إلػ
 بترخؼ. -ٖٔص

 .  ٔٙ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
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عارضة للحخؼ عشج حرػلو في السخخج، مغ الجيخ، كالخخاكة، كاليسذ، 
كالذجة، كنحػىا. كبحلظ يتسيد بعس الحخكؼ الستحجة في السخخج عغ 

ر محلو أك بعس، فيي لفظ يجؿ على معشى في مػصػفو؛ إما باعتبا
باعتبار ذاتو؛ فاألكؿ: كالجػؼية، كالحلؿية، كالليػية، إلى آخخه. كالثاني: 
 الجيخ، كاليسذ، كأمثاليسا مغ كل صفة الزمة للحخؼ في جسيع أحػالو؛ 

 .  (ٔ)أي: سػاء كاف سا شا، أك محخكا بأي حخكة"

يجؿ على مبلحطة دؾيقة كمشيجية  ،لسفيػـ الرفة كىػ تعخيف شاؼ كاؼ
في الجراسة، لع نخ لو مثيبل عشج كثيخ مغ دراسي أصػات العخبية  كصؽية

قػؿ بخجذتخاسخ: " ، يةالحجيث اتالرػتي ترػر تجعسوكعلساء التجػيج، كىػ 
كعلى ذلظ؛ فبل يكفي لسعخفة الحخؼ كتسييده تحجيج السخخج كحجه، دكف 

 .(ٕ) عبلمة ثانية، ىي: صفة الحخؼ"

يد الحخكؼ يتسفػائج: الفائجة األكلى: ثبلث كقج أشار إلى أف ليحه الرفات 
السخخج. الفائجة الثانية: معخفة القػي مغ الزعيف؛ ليعلع ما  فيالسذتخكة 

يجػز أف يجغع كما ال يجػز. الفائجة الثالثة: تحديغ لفظ الحخكؼ السختلفة 
: " فقج اتز  لظ بيحا أف ثسخات معخفة -رحسو هللا  –السخارج. قاؿ 

لتحديغ، كمعخفة القػة كالزعف، فدبحاف مغ دقت الرفات : التسييد، كا
 .(ٖ) حكستو في كل شيء!"

                                                           

 .  ٖٙ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 . ٖٔ( التصػر الشحػي للغة العخبية صٕ)
 .  ٕٙ( نياية القػؿ السفيج صٖ)
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ىي كيؽيات مراحبة لتكػف الحخكؼ في  –إذف  –" فرفات الحخكؼ 
عسلية  السخخج، سػاء كانت تبيغ مخكر اليػاء في نقصة السخخج، أـ تػض 

 .(ٔ) نصؿية ثانػية تذكل جدءا ميسا في تكػف الرػت كتسيده عغ غيخه"

في العسلية  إلى أىع الرفات الفارقة –رحسو هللا  –ار الذيخ كقج أش
  كىسا:اإلنتاجية للرػت، 

 ثالثا: الجيخ واليسذ

  " :تكيف بكيؽية  إف ،ثع إف الشفذ الخارج الحي ىػ صفة حخكؼقاؿ
قػي: كاف الحخؼ مجيػرا، كإف بقي بعزو ببل الرػت حتى يحرل صػت 

 .(ٕ)صػت يجخي مع الحخؼ: كاف الحخؼ ميسػسا"

ليا مغ شأف كبيخ في لسا  –رحسو هللا  –بعشاية الذيخ  حطيت ىحه الطاىخة 
لستحجة في السخخج، اللغػية، كالتفخيق بيغ األصػات ا   األصػات  تسييد

 مبحث الرفات.الحجيث في  كسػؼ نفخد ليا
 رابعا: الذجة والخخاوة

 ،قاؿ: " ... كأيزا إذا انحرخ صػت الحخؼ في مخخجو انحرارا تاما 
يدسى شجيجا، ف نلظ لػ كقفت على قػلظ: الحج،  ،فبل يجخي جخيانا أصبل

كججت صػتظ را جا محرػرا، حتى لػ أردت مج صػتظ لع يسكشظ، كأما إذا 
دسى رخػا كسا في ، ف نو يجخى الرػت جخيانا تاما كلع يشحرخ أصبل

الصر، ف نظ لػ كقفت عليو كججت صػت الذيغ جاريا تسجه إف شئت، كأما 
 سا في  ع يتع االنحرار كال الجخي، ؼيكػف متػسصا بيغ الذجة كالخخاكةإذا ل

                                                           

 . ٜٓٔ( الجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج صٔ)
 .  ٔٙ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
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الطل، ف نظ لػ كقفت عليو كججت الرػت ال يجخي مثل جخي الصر، كال 
 .(ٔ)يشحرخ مثل انحرار الحج، بل يخخج عغ حج االعتجاؿ بيشيسا"

في ىحا الشز: أف تحجيج درجة انفتاح السخخج  –رحسو هللا  –أدرؾ الذيخ 
كر اليػاء بو؛ مغ الجػانب األساسية في عسلية إنتاج الرػت عشج مخ 

اللغػي، كأنو مغ العػامل السؤثخة في تشػع األصػات كاختبلؼ جخسيا، كقج 
 لى ثبلثة أقداـ:إ –تبعا ليحا االعتبار  –قدع األصػات 

(، كمشيع Explosiveاالنفجاري )كيدسيو السحجثػف  :الرػت الذجيج -ٔ
 ، كمشيع مغ سساىا " الػقفات"(Occlusiveمغ سساىا " اندجادية" )

(Stops)"كمشيع مغ سساىا " آنية ،(ٕ كىػ الحي يتكػف مغ: انحباس  .(
الشفذ عشج الشصق بالرػت لتساـ قػتو، كذلظ لتساـ قػة االعتساد على 
مخخجو. كبياف ذلظ: " أف األصػات االنفجارية تتكػف بأف يحبذ مجخى 

ما في مػضع مغ السػاضع ) السخخج( ، اليػاء الخارج مغ الخئتيغ حبدا تا
كيشتج عغ ىحا الحبذ أك الػقف، أف يزغب اليػاء؛ ثع يصلق سخاح السجخى 

 .(ٖ)اليػائي فجأة، فيشجفع اليػاء محجثا صػتا انفجاريا"

 -ٕحبذ اليػاء.  -ٔكىحا يعشي أف الرػت االنفجاري يسخ بثبلث مخاحل: 
 .الرػت الحي يتبع اإلشبلؽ -ٖإشبلؽ اليػاء. 

                                                           

 .  ٕٙ،ٔٙ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 . ٕٕٗص -الفػنتيكا –صػات اللغػية ( علع األٕ)
 . ٖ٘ٔص -مقجمة للقارئ العخبي –( علع اللغة ٖ)
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 -Fricativeكيدسيو السحجثػف االحتكا ي )  :الرػت الخخػ -ٕ
Spirant.) كيتكػف " بأف يزيق مجخى اليػاء الخارج مغ الخئتيغ في 

 .(ٔ)مػضع مغ السػاضع، بحيث يحجث اليػاء في خخكجو احتكا ا مدسػعا"

بثبلث مخاحل:  –أيزا  –يسخ  كىحا يعشي أف الرػت الخخػ أك االحتكا ي
يشتج عشو تزييق لسجخى  -ٕشجيج بيغ عزػي الشصق. حجكث تقارب  -ٔ

يؤدي إلى حجكث احتكاؾ أك حؽيف مدسػع  -ٖاليػاء الخارج مغ الخئتيغ.  
 عشج خخكج الرػت.

كىي التي بيغ  .Liquide)الرػت الستػسب: كيدسيو السحجثػف السائع ) 
الذجة كالخخاكة، حيث ال يتع انصبلؽ الرػت انصبلقا حخا، كال يتع حبدو 

بل يخخج عغ حج االعتجاؿ بيشيسا. كىي  –(ٕ)كسا ذكخ الذيخ –بدا تاما ح
 ف.السحجثػ  ألس  إليوكجية نطخ تتفق مع ما 

مبلحطة الذيخ المتجاد الرػت في الخخػ كعجـ امتجاده مع الذجيجة ك 
كصف حيث ، مع كجية الشطخ الرػتي الحجيث تشدجع مبلحطة صحيحة

األصػات الذجيجة  –ى أساسيا عل -علساء األصػات السحجثػف األصػات 
 Momentary) كىي تقابل عشجىع السرصل  األجشبي  بأنيا آنية
sounds، )كاألصػات الخخػة بأنيا متسادة ،كتخجستو: األصػات اللحطية 

                                                           

 . ٕٚٔ( الدابق صٔ)
( قػػػاؿ: " ... كالتػػػي بػػػيغ الخخػػػػة كالذػػػجيجة: إذا نصػػػق بيػػػا لػػػع يجػػػخ الرػػػػت معيػػػا جخيانػػػو مػػػع ٕ)

الخخػػػػة، كلػػػع يشحػػػبذ انحباسػػػو مػػػع الذػػػجيجة. كتدػػػسى ىػػػحه الحػػػخكؼ بيشيػػػة؛ أي: بػػػيغ الذػػػجيجة 
كالخخػػػػة؛ لجػػػخي بعػػػس الرػػػػت معيػػػا كانحرػػػار بعزػػػو، فشدػػػبت إلػػػى بػػػيغ بػػػيغ، كىػػػػ محػػػل 

 . ٛٙالتػسب بيغ الذيئيغ". نياية القػؿ السفيج ص
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كتخجستو: ، Continuant soundsكىي تقابل عشجىع السرصل  األجشبي )
 .(ٔ) األصػات السدتسخة

الحجيث ) آنية، متسادة " زمانية"( بعيجا عغ كلع يكغ ىحا السرصل  الرػتي 
ما يفيج كعيو التاـ كإدرا و  –عغ حق  –فقج نقل  –رحسو هللا  –ذىغ الذيخ 

الكامل لحؿيقة العسلية الشصؿية؛ عشج التلفظ بالرػت الذجيج كالخخػ على حج 
 .(ٕ)سػاء

 رحسو هللا –: أف الذيخ كنخلز مغ ىحا العخض كالتحليل إلى حؿيقة مفادىا
كاف ملسا بحؿيقة العسلية الشصؿية؛ مجركا للعشاصخ األساسية السكػنة  –

للرػت اللغػي، محيصا بالفخكؽ الجؾيقة بيغ تلظ العشاصخ، مشصلقا مغ رؤية 
نطخة مغ  انبثقت تلظ الخؤيةقج ي الحجيث. ك تتفق مع ما قخره الجرس الرػت

كقج  -كمعقجةإدرا ا مشو بأف عسلية إنتاج الرػت عسلية مخكبة  -متكاملة
 ، تحقق ليا االشخاد كالذسػؿ.دؾيقة معالجة علسيةتلظ العسلية عػلجت فييا 

كإلساحاتو الػاعية في  -رحسو هللا – إشارات الذيخلدت مبالغا إف قلت: إف ك 
تشبئ عغ دقة في السلحظ، كعسق في التفكيخ، كرغبة صادقة في  ىحا الباب،

مغ  –اللغػية  ترشيف األصػاتيعتسج حيث تجػيج أصػات القخآف الكخيع؛ " 

                                                           

 -مقجمػػػػػة للقػػػػػارئ العخبػػػػػي  –، علػػػػػع اللغػػػػػة ٕٕٗص -الفػنتيكػػػػػا –( علػػػػػع األصػػػػػػات اللغػيػػػػػة ٔ)
 .  ٖ٘ٔص

ال تػجػػػج إال فػػػي آف حػػػبذ  ( قػػػاؿ السخعذػػػي فػػػي شػػػخح السػاقػػػف: " إف الحػػػخكؼ الذػػػجيجة آنيػػػةٕ)
الػػشفذ، كمػػا عػػجاىا زمانيػػة يجػػخي ؼيػػو الرػػػت زمانػػا، كىػػي متفاكتػػة فػػي الجخيػػاف؛ إذ الحػػخكؼ 
الخخػة أتع جخيانا مغ الحخكؼ البيشية، كحػخكؼ السػج أشػػؿ زمانػا مػغ سػائخ الحػخكؼ الخخػػة". 

 .ٛٙنياية القػؿ السفيج ص
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على السعخفة الجؾيقة بأعزاء الشصق،  -الشاحية الفديػلػجية أك الشصؿية
 . (ٔ)"كعلى الفيع العلسي للعسلية الكبلمية

قج كضع قجمو على السدار  -برشيعو ىحا –كيسكغ أف أقػؿ: إف الذيخ 
 -مخخجا كصفة –الرحي  في مثل ىحه الجراسات؛ ألف معالجة الرامت 

لغ  -جػدة القخاءة، كجساؿ التبلكة -يتحقق السبتغى مغ فغ األداء القخآنيل
ككيؽية إنتاجو،  إال بعج الػقػؼ على حؿيقة الرػت، -كأقػؿ لغ تتع –تتع 

كالجدئيات السختبصة بانجفاع اليػاء أثشاء عسلية التشفذ، كاألعزاء التي 
 تذارؾ في إتساـ تلظ العسلية.    

 

  

                                                           

 . ٖٖمجخل إلى علع اللغة ص (ٔ)
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 -حتليل و تأصيل –ت اللغوي مفردا الفصل الثاني: الصو

 خمارج احلروف: املبخث األول

ة، ككاف في زيالسخارج دراسة عسيقة كمدتؽ -هللا رحسو –درس الذيخ 
فشخاه ، تعاملو مع تلظ القزية حخيرا على كضع أسذ كاضحة كمحجدة

 يتأمل كل جدئية مغ جدئياتيا، محاكال سبخ غػرىا، كالكذف عغ حؿيقتيا.
بأف للسخارج دكرا بالغا في  أنو كاف على كعي -إذا قلت –ؿيقة عجك الحكال أ 

تكػيغ مشطػمة الرفات، كىسا معا يذكبلف األساس الحي يقػـ عليو بشاء 
التصخيد اللغػي في مشيج التذكيل الرػتي، كفي سبيل ذلظ عالج عجدا مغ 

 القزايا الستعلقة بالسخارج: 
 أوال: عجد السخارج

إلى عجد مخارج الحخكؼ، كعخض فييا ثبلثة  –رحسو هللا  –تعخض الذيخ 
 محاىب، على الشحػ التالي:

كمشيع ابغ  ،محىب الخليل بغ أحسج كأ ثخ الشحػييغ كأ ثخ القخاء  -ٔ
 الجدري: أنيا سبعة عذخ مخخجا.

 محىب سيبػيو كمغ تابعو، كمشيع الذاشبي: أنيا ستة عذخ مخخجا.  -ٕ

أربعة عذخ  محىب قصخب كالجخمي كابغ كيداف كالفخاء: أنيا  -ٖ
 .  (ٔ)مخخجا

  

                                                           

 .  ٛٗلسفيج ص( نياية القػؿ أ)
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 أساس االختالف

 دسبب اختبلؼ علساء اللغة كالقخاءات في عج –رحسو هللا  –أكض  الذيخ 
مخارج الحخكؼ، حيث قاؿ: " أما مغ جعليا سبعة عذخ، فجعل في الجػؼ 
مخخجا، كفي الحلق ثبلثة مخارج، كفي اللداف عذخة، كفي الذفتيغ اثشيغ، 

عليا ستة عذخ أسقب الجػؼ كفخؽ حخكفو؛ كفي الخيذػـ كاحجا. كمغ ج
فجعل األلف مغ أقرى الحلق، كالياء مغ كسب اللداف، كالػاك مغ الذفتيغ. 
كمغ جعليا أربعة عذخ أسقب الجػؼ كديبػيو، كجعل مخارج اللداف 

  .(ٔ)ثسانية؛ بجعل مخخج البلـ كالشػف كالخاء مخخجا كاحجا"

التفريل كتقديع السخخج الػاحج ىػ  :كيبجك أف أساس االختبلؼ بيغ العلساء
، حيث جعل لكل كالجسيػر إلى عجة مخارج، كيؤيج ذلظ ما فعلو سيبػيو

كىغ مػضع الخبلؼ  –حخؼ مغ الحخكؼ الثبلثة ) البلـ، كالشػف، كالخاء ( 
 كمغ تابعو ، بيشسا جعل ليا قصخب(ٕ)في اللدافكمتسايدا مخخجا مدتقبل  –

. كسا أف ، كىػ شخؼ اللدافرج جدئيةمشقدسا إلى ثبلثة مخا مخخجا كاحجا
، بيشسا (ٖ)مخخجا مدتقبل في الجػؼمعتسجا ك الخليل جعل للحخكؼ السجية 

، فجعلػا مخخج األلف مغ كزعيا سيبػيو كقصخب على السخارج األخخى 
ػاك السجية مغ مخخج غيخ السجية ، كالكالياء أقرى الحلق مع اليسدة

 .(ٗ)اف() مغ كسب اللد ، ككحلظ الياءالذفتيغ()

  
                                                           

 .  ٛٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .  ٖٖٗ/ٗ( سيبػيو: الكتابٕ)
 .  ٚ٘/ٔ( معجع العيغٖ)
 .  ٖٖٗ/ٗ( الكتابٗ)
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     -رحسو هللا –محىب الذيخ 

بعج أف  حيث قاؿ اعتسج الذيخ محىب الخليل بغ أحسج في عجد السخارج،
إف شاء هللا  –كأنا أتبع في ىحه الخسالة  : "علساء العخبية ذكخ محاىب

)محىب الخليل بغ أحسج؛ تبعا البغ الجدري" -تعالى ٔ لع يبِج سببا ك   .(
شيخ الجساعة، كأستاذ  – (ٕ)بابغ الجدري  هتأثخ ى العتساده محىب الخليل؛ سػ 

 .-الرشاعة

أنو اعتسج محىب التقديع كتجدئة السخخج  –في مزسػنو  –كيعشي ذلظ 
الػاحج إلى عجة مخارج، فقج اعتسج مخخجا مدتقبل لحخكؼ السج، كسا كضع 

  حجكدا فاصلة بيغ الخاء كالبلـ كالشػف في السخخج، فكانت ثبلثة.
 : طخيقة تحجيج السخارجثانيا

: " ... ف ذا أردت أف تعخؼ مخخج حخؼ فدكِّشو أك شجده -رحسو هللا  –قاؿ 
مبلحطا ؼيو صفات ذلظ الحخؼ، كأدخل عليو ىسدة  –كىػ األضيخ  –

كاف  –الػصل بأي حخكة كانت، كأصغ إليو الدسع، فحيث انقصع الرػت 
كاف مخخجو  –مخخجو السحقق، كحيث يسكغ انقصاع الرػت في الجسلة 

 .  (ٖ)السقجر"

                                                           

 .  ٛٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
( قػاؿ ابػػغ الجػدري: " أمػػا مخػارج الحػػخكؼ: فقػج اختلفػػػا فػي عػػجدىا، فالرػحي  السختػػار عشػػجنا ٕ)

غ أحسج، كمكي بغ أبػي شالػب، كأبػي القاسػع اليػحلي، كعشج مغ تقجمشا مغ السحققيغ؛ كالخليل ب
سػػبعة عذػػخ، كىػػحا الػػحي يطيػػخ مػػغ حيػػث االختبػػار، كىػػػ  –كأبػػي الحدػػغ بػػغ شػػخي  كغيػػخىع 

الػحي أثبتػػو أبػػػ علػػي بػػغ سػػيشا فػػي مؤلػػف أفػػخده فػػي مخػػارج الحػػخكؼ كصػػفاتيا ..." الشذػػخ فػػي 
 .  ٛ٘ٔ/ٔالقخاءات العذخ

 .  ٜٗ( نياية القػؿ السفيج صٖ)
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في ىحا الشز الكيؽية التي يتع بيا التػصل إلى  –رحسو هللا  –كض  الذيخ 
مخخج الرػت، كقج قجـ آلية بديصة االستعساؿ لسعخفة ذلظ، كىي تشحرخ 

 في أربعة أمػر:

تدكيغ الحخؼ أك تذجيجه، كىحا أضيخ في تحجيج السخخج، كىي التفاتة  -ٔ
كذلظ أف ضغب السخخج في الدكػف أقػى  – رحسو هللا –ذكية مغ الذيخ 

مشو في الحخكة، كفي التذجيج أقػى مشو في الدكػف. كإنسا اختيخ الدكػف أك 
التذجيج في معخفة السخخج؛ ألف السخخج مػضع االنزغاط، فسا لع يكغ 

 االنزغاط قػيا ال يطيخ محلو

إدخاؿ ىسدة الػصل عليو؛ محخكة بأي حخكة كانت: كتشحرخ كضيفة   -ٕ
ىسدة الػصل في التػصل إلى الشصق بالدا غ، حيث ال تبجأ العخب 

فبل يزخ كػنيا  ؛، كمغ ثعبالدا غ؛ سػاء أ اف خؽيفا أـ مثقبل ) مذجدا(
 .محخكة بأي حخكة كانت

مبلحطة صفات الحخؼ السخاد تحجيج مخخجو: كذلظ للتسييد بيغ  -ٖ
ا إال الحخكؼ التي تتحج في السخخج أك تتقارب، كال تتسايد عغ بعزي

 كالداي ... ب حجى صفات األضجاد، مثل: الديغ كالراد

ائل اإلصغاء: كىحا يعشي السبلحطة الحاتية الجؾيقة؛ حيث ال تتػافخ كس -ٗ
، كأجيدة التحليل، كالسعامل كالسختبخات التسكيغ الرػتي؛ أدكات الؿياس

 .؛ لتحجيج نقصة انقصاع الرػتالرػتية

 –ة الجؾيقة التي أشار إلييا الذيخ ثع يكػف مغ نتائج ىحه العسلية الرػتي
استقخار اللداف في مػضعو، كىي صػرة نيائية لحخكة عزػ  –رحسو هللا 
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الحلق، أك الشصق، كبيا يتع معخفة مخخج الرػت، ؼيقاؿ: مخخجو مغ 
 الذفتيغ ...إلخ.اللداف، أك 

في  –رحسو هللا  –كىحه العسلية الرػتية ) الجيشاميكية( التي قجميا الذيخ 
جيج السخخج؛ تجؿ على عسق في دراستو للرػت اللغػي، كسا أنيا تجؿ تح
 – ، كقج سساىا الخليلالرػت لى معخفة عسلية دؾيقة بكيؽية تحجيج مػضعع

 . (ٔ)بػػ " تحكؽ الحخكؼ -مغ قبل 

كإف كشا ال نجج مبخرا  –ككاف ابغ جشي أ ثخ تفريبل كتػضيحا لتلظ اآللية 
 خكة بالكدخ دكف غيخه؛ ألف حخكةسدة الػصل محصػتيا في تخريرو ى

سػاء أ انت فتحة أـ  –على الرػت السخاد تحجيج مخخجو الجاخلة اليسدة 
حا ما كى اع الرػت،انقص ليو:ع ليدت ذا باؿ؛ ألف السعػؿ – دخة أـ ضسة 

ا صػتيا كمع ذلظ فقج قجـ مبخر  .(ٕ)الحجيثة كجية نطخ األصػاتمع  تفقي
حيغ قاؿ: " كسبيلظ إذا أردت  -مخخجو  جيكجييا لتدكيغ الحخؼ السخاد تحج

أف تأتي بو سا شا ال متحخكا؛ ألف الحخكة ) مخخجو( اعتبار صجى الحخؼ 
كتجتحبو إلى جية الحخؼ الحي ىي تقلق الحخؼ عغ مػضعو كمدتقخه، 

الدا غ ال يسكغ  بعزو، ثع تجخل عليو ىسدة الػصل مكدػرة مغ قبلو؛ ألف
 .(ٖ)اْج، ككحلظ سائخ الحخكؼ"االبتجاء بو، فتقػؿ: اْؾ، اْؽ، 

                                                           

 .  ٚٗ/ٔلعيغ ( أ)
إلى إجخاء تحليل معسلي للرػػائت القرػيخة؛ متبػعػة  -مغ كجية نطخي  –( ىحا األمخ يحتاج ٕ)

بالرػػػامت الدػػا شة، كمقػػجار اتزػػاح نقصػػة االنزػػغاط مػػع كػػل مشيػػا، لعػػل ذلػػظ يكذػػف شػػيئا 
ججيػػجا يفدػػخ سػػخ تخرػػيز ابػػغ جشػػي للكدػػخ دكف غيػػخه، كىػػحا مػػا نأمػػل أف يتػػاح فػػي القخيػػب 

 امعة األزىخ السعسػر. العاجل في ج
 . ٚ،ٙ/ٔ( سخ صشاعة اإلعخاب ٖ)
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العشاصخ الجؾيقة التي أضافيا كبالشطخ ؼيسا قجمو علساء العخبية؛ يتبيغ لشا 
السخخج السحقق  تحجيجإضافة إلى إدرا و الفخؽ في  –رحسو هللا  –الذيخ 

كالسخخج السقجر، كقج جعل ميداف ذلظ: انزغاط الرػت في السخخج، كىحا 
: ف ف أصػاتيا ال تشزغظ في ؼ السجما يحجث في الرػامت، أما حخك 

مػضع انزغاشا يشقصع بو الرػت، بل تستج ببل تكلف إلى أف تقصعو 
ب رادتظ، " كلعل معشى انقصاع الرػت في الجسلة: انقصاعو ب رادة البلفظ 
في مختبة مغ مخاتب امتجاده، مغ غيخ أف يقتزي الصبع انقصاعو في 

 .(ٔ)مختبة"
   ثالثا: طخيقة تختيب السخارج

 لمعمساء طخيقان في تختيب مخارج األصؾات:
كىػ تختيب  أكؿ السخارج أقرى الحلق، كآخخىا الذفتيغ. أف يكػف أحجىسا: 

تراعجي، يبجأ بأقرى نقصة في آلة الشصق، ثع يتجرج صاعجا حتى يرل 
  إلى آخخىا.
كىػ  .أف يكػف أكؿ السخارج خارج الذفتيغ، كآخخىا أقرى الحلقواآلخخ: 

ي، يبجأ بآخخ نقصة في الجياز الشصقي، ثع يشحجر حتى يرل تختيب تشازل
 إلى أقرى نقصة.
السحىب األكؿ، حيث قاؿ: " كلسا كانت مادة  –رحسو هللا  –كقج تبشى الذيخ 

لى مغ داخل الخئة مترعجا إ الحخؼ الرػت؛ الحي ىػ اليػاء الخارج مغ
الحكخ ما  ت، ؼيقجمػف فيالفع، رتب العلساء مخارج الحخكؼ باعتبار الرػ 

                                                           

 . ٕٗٔ( جيج السقل صٔ)
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لى ما يلي الرجر، ثع الحي يليو، كىكحا، حتى يشتيي إلى مقجـ ىػ أقخب إ
  .(ٔ)"مختبة كحلظ –إف شاء هللا تعالى  –. كىا أنا أذكخىا الفع

 –تبعيع في ذلظ علساء التجػيج ، ك (ٕ)كىحا ىػ الحي سار عليو علساء العخبية
ىب الثاني، فقج سار .أما السح(ٖ)كبعس السحجثيغ -رحسو هللا –كمشيع الذيخ 

كىي قزية ليدت جػىخية أك  .(ٗ)السحجثيغعلساء األصػات كثيخ مغ عليو 
على اعتقاد  –رحسو هللا  –فارقة في الجراسة، كإف كانت مبشية عشج الذيخ 

، الفععلسي؛ حيث يخخج اليػاء السحجث للرػت مغ الخئة متجيا صػب 
مادة الرػت كعسل  ، حيث تبجأكمغ ثع كاف البجء مغ أقرى الحلق أكلى

 .األعزاء في االنصبلؽ
" كال أجج بأسا مغ تختيب مخارج أصػات العخبية بجءا بالذفتيغ كانتياء 
بالحشجخة، كإف كاف جسيػر علساء العخبية كالتجػيج قج أخحكا بالتختيب 

 . السعا ذ، كتابعيع في ذلظ بعس السحجثيغ
، كالسدألة فالبجء بالذفتيغ ىػ التختيب السذيػر في كتب علع األ صػات اليـػ

 .(٘)شكلية"

                                                           

 .  ٜٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 ، ابػػغ جشػػي: سػػخ صػػشاعةٖٖٗ،ٖٗٗ/ٗ، سػػيبػيو: الكتػػابٚ٘،ٛ٘/ٔ( الخليػػل بػػغ أحسػػج: العػػيغٕ)

 .  ٛٗ-ٙٗ/ٔاإلعخاب
عبج العديػد عػبلـ، ، د. ٗ٘-ٕ٘( د. دمحم حدغ حدغ جبل: السخترخ في أصػات العخبية صٖ)

، د. عرػػػػاـ نػػػػر الػػػػجيغ: علػػػع األصػػػػػات ٕٙٚ-ٕٛٙد. عبػػػج هللا ربيػػػع: علػػػػع الرػػػػتيات ص
 .  ٕٙٔ-ٜٕٓص -الفػنتيكا –اللغػية 

يع أنػػػػػػػيذ: األصػػػػػػػػات اللغػيػػػػػػػة صٗ) ، د. كسػػػػػػػاؿ بذػػػػػػػخ: علػػػػػػػع األصػػػػػػػػات ٜٚ-ٚٗ( د. إبػػػػػػػخـا
 ، د. غػػػػانعٜٖٔ-ٖ٘ٔ، د. أحسػػػػج مختػػػػار عسػػػػخ: دراسػػػػة الرػػػػػت اللغػػػػػي صٕٚٗ،ٕٛٗص

 . ٜ٘قجكري الحسج: السجخل إلى علع أصػات العخبية ص
 . ٜٛ( السجخل إلى علع أصػات العخبية ص٘)
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لسثل ىحه الجدئيات نابع مغ انذغالو التاـ  –رحسو هللا  –كاستقراء الذيخ 
كدراستيا على أحدغ كجو مسكغ،  –مخارج الحخكؼ  –بيحه القزية 

 في ىحا الجانبالستذعاره بالعبلقة الػثيقة بيغ ما يسكغ الػصػؿ إليو 
 ، إذ إف جل تعليبلتيا تئػؿ إليو. كة القخآنيةكالقػانيغ السعيارية الزابصة للتبل

 وعجدىا  رابعا: الحخوف األصمية 

اّلتي اىتّع بيا علساء العخبية كالتجػيج  صػات مغ القزايا الرػتيةعجد األ
 السذيػرة، كجية نطخ اللغػييغ –رحسو هللا  –كقج تبشى الذيخ  قجيسا كحجيثا،

  .(ٔ)"خفا على ما ىػ السذيػركعذخكف ح "... أما األصلية؛ فيي تدعةقاؿ:
أكؿ مغ لفت الشطخ إلى تلظ القزية،  –رائج علع األصػات  - ككاف الخليل

ٕ)حخكؼ العخبية تدعة كعذخكف حخفا أفّ كذكخ  كتبعو في ذلظ تلسيحه  ،(
كقج اقتفى معطع دارسي األصػات العخبية مغ الستقّجميغ . (ٖ) الشجيب سيبػيو

ثسانية  حيث عجىا أبػ العباس السبخد، كلع يِذّح أحج إالّ ، الخليلصى خُ 
حيث ال تثبت على صػرة كاحجة، كليدت ليا صػرة  ؛ط األلفكعذخيغ ب سقا

 .(ٗ) ابغ ِجّشي كلع يػافقو ُمدتقّخة

 أّما أراء السحجثيؽ في عجد الحخوف العخبية

لحخكؼ أّف اكمغ تبعو محىب السبخد؛ في  فقج ذىب د. كساؿ بذخ -ٔ
قاؿ: " األصػات الرامتة في العخبية ثسانية  العخبية ثسانية كعذخكف،

                                                           

 .ٗٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .ٚ٘/ٔ( العيغٕ)
 .ٖٔٗ/ٗ( الكتابٖ)
 .ٔٗ/ٔ( سخ صشاعة اإلعخابٗ)
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( تبجأ باليسدة، كتشتيي بالػاك Unitsكعذخكف صػتا، بػصفيا كحجات )
. كذلظ يعشي أنو أسقب األلف مغ األصػات (ٔ) على ما ىػ معخكؼ" -كالياء

الرامتة، حيث ال تكػف إال حخؼ علة، بخبلؼ الػاك كالياء، كسا أنيا ال 
 سا مشقلبة عغ كاك أك ياء.تكػف أصبل، بل ىي دائ

كعلى ذلظ ... : " كتػضيحا حيغ قاؿ ككاف د. حدغ جبل أ ثخ تحجيجا -ٕ
عجدىا ثسانية كعذخكف، أكليا:  الرامتة ... فاألصػات اللغػية العخبية

اليسدة ) ال األلف(، كبعجىا الباء كالتاء .. كآخخىا الياء، ثع الػاك كالياء، إذا 
 كذلظ يعشي أف أسقب حخكؼ .(ٕ) عج فت " انتا متحخكتيغ، أك سا شتيغ ب

كلع يعتج إال بالدػا غ كأنرافيا، كىػ ما اصصل   -قريخة أـ شػيلة –العلة 
 علساء األصػات على تسييده باسع الرػامت.

: " أكال فػنيسات اللغة العخبية أ ثخ تفريبل د. أحسج مختار عسخ ككاف -ٖ
ثيغ فػنيسا تخكيبيا، الفرحى: تحتػي اللغة العخبية الفرحى على خسدة كثبل

 مػّزعة على الشحػ التالي:

كىػ يقرج: الفتحة  (.Short Vowelsثبلثة فػنيسات للِعلل القريخة )  -ٔ
 الزسة. –الكدخة  –

                                                           

، كقػػج كافقػػو علػػى ذلػػظ د. تسػػاـ حدػػاف، كأضػػاؼ ججيػػجا حيػػث التفػػت ٖٕٗ( علػػع األصػػػات صٔ)
ػات العلػػة القرػػيخة، فكانػػت عػػجة الحػػخكؼ األصػػلية عشػػجه كاحػػجا كثبلثػػيغ: " ... كمػػغ إلػػى أصػػ

السعػػػخكؼ أف حػػػخكؼ اليجػػػاء الرػػػحيحة فػػػي العخبيػػػة الفرػػػحى ثسانيػػػة كعذػػػخكف حخفػػػا، كأف 
حػػخكؼ العلػػة ثبلثػػة، لكػػل مشيػػا كسيتػػاف، إحػػجاىسا: قرػػيخة أك حخكػػة، كالثانيػػة شػيلػػة أك لػػيغ، 

فرػػػحى كاحػػػج كثبلثػػػػف حخفػػػا بشػػػاء علػػػى ىػػػحا الفيػػػع". مشػػػاىج فسجسػػػػع الحػػػخكؼ فػػػي العخبيػػػة ال
 -ـ، كقػػج عػػجىا ٜٜٓٔىػػػ/ٖٗٚٔ، القػػاىخة، مكتبػػة األنجلػػػ السرػػخيةٜٓالبحػػث فػػي اللغػػة ص

 –ثسانيػػػة كعذػػػخكف د. عرػػػاـ نػػػػر الػػػجيغ، ب سػػػقاط األلػػػف، علػػػع األصػػػػات اللغػيػػػة  –أيزػػػا 
 . ٕٖبحث الرػتي صككافقو على ذلظ: د. خليل العصية: في ال .ٕٗٓص –الفػنتيكا 

 .ٗ٘ٔ،٘٘ٔ( السخترخ في أصػات اللغة العخبية صٕ)
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كىػ يقرج: األلف  . (Long Vowelsثبلث فػنيسات للِعلل الصػيلة ) -ٕ
 الػاك. –الياء  –

الػاك كالياء إذا ج: كىػ يقر (.Semivowelsفػنيساف ألنراؼ الِعلل ) -ٖ
، أك سكشتا كانفتحا ما قبليسا، نحػ: َبْيت ك نحػ: َكلج ك َيكتب أتبعتا بحخكة،

 .َخْػؼ.  

) ( "Consonantsسبعة كعذخكف فػنيسا للدػا غ ) -ٗ ٔ كيسثلػف  .(
  .دكف إدراج الرػائت كأشباىيا األبججية العخبية في صػرتيا السعخكفة اليػـ

لغة العخبية الفرحى تحتػي على أربعة كثبلثيغ األكلى أف يقػؿ: إف ال ككاف
بعج ححؼ العلل ) قريخة كشػيلة(  -عجة الدػا غ  حيث تبلغ فػنيسا تخكيبيا،

فػنيسا  السفخسة و اعتبخ البلـشلك ،ستا كعذخيغ -كأنرافيا، كىغ ثسانية
   .(ٕ) -في حجكد بحثي كاشبلعي  –كىػ ما لع أججه  ،مدتقبل قائسا بحاتو

                                                           

 .ٖٖٔ( دراسة الرػت اللغػي صٔ)
أربعػػة  ٖٗ( كيؤيػج ذلػظ االسػػتجراؾ مػا قػخره د. حدػػغ جبػل، حيػث قػػاؿ: " أمػا فػي لغتشػػا: فيشػاؾ ٕ)

، كثبلثػف صػتا لغػيا ) حخفا( متسيدة كمدتعسلة، ىي: اليسػدة ب، ت ... ك، ي، ثػع ألػف السػج
ككاك السج، كياء السج، ثع الفتحة، كالزسة، كالكدخة". السخترػخ فػي أصػػات اللغػة العخبيػة ص 

أحػػػج  -كمػػػغ قبلػػػو علسػػػاء العخبيػػػة –. أمػػػا الػػػبلـ السفخسػػػة فقػػػج عػػػجىا الذػػػيخ الجخيدػػػيٜٗ،ٓ٘
فػػي اصػػصبلح علػػع الرػػػتيات  –الحػػخكؼ الفخعيػػة الفرػػيحة الػػػاردة فػػي القػػخآف، فيػػي تسثػػل 

"  ( لرػػت الػبلـ، كليدػت فػنيسػا مدػتقبل قائسػا بحاتػو.Allophoneية )صػرة صػػت –الحجيث 
أما الفخؽ بيغ الػبلـ السخققػة كالسغلطػة: فيػػ فػي كضػع اللدػاف فػي كػل مشيسػا؛ ألف اللدػاف مػع 
السغلطة يتخح شكبل مقعخا كسا ىػ الحاؿ مع أصػات اإلشباؽ ... ليحا نعج نػػعي الػبلـ صػػتا 

مقجمػػػة للقػػػارئ العخبػػػي  –، كقػػػارف بػػػػ  علػػػع اللغػػػة ٙ٘ػيػػػة صكاحػػػج". د. أنػػػيذ: األصػػػػات اللغ
 .ٓٚٔص

== 
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أكسع كأشسل؛ إذ نطخ إلى القزية  أحج علسائشا السحجثيغكانت نطخة ك  -٘
كبشاء على ... ، حيث قاؿ: " (الفػناتيظ كالفػنػلػجياذاتيا مغ الشاحيتيغ )

 ذلظ يكػف عجد األصػات في العخبية على الشحػ التالي:
أي مغ كجية ية، نػلػجػ لشاحية الفا ( تدعة كعذخكف صػتا مغٜٕ)  - أ

 نطخ علع الفػنػلػجيا.
مغ الشاحية الرػتية، أي مغ كجية نطخ  ُمدتحدشةأصػات  تة( سٙ)  - ب

 علع الرػتيات.
( ثسانية أصػات غيخ ُمدتحدشة مغ الشاحية الرػتية أيزا. ٛ)  - ج

كبغّس الشطخ عغ ىحه األصػات الثسانية الُسدتؿبحة، ف ّف عجد األصػات 
( تدعة كعذخيغ صػتا؛ على أّنو عشج علساء ٜٕعشج الفػنػلػجييغ يكػف )

 .(ٔ) "تيات يكػف خسدة كثبلثيغ صػتا الرػ 
كذىػػب د. الغامػػجي مػػحـبا ججيػػجا، حػػيغ قػػاؿ: " فػػي اللغػػة العخبيػػة سػػتة   -6

كثبلثػػػف صػػػتا، مشيػػا سػػتة صػػػائت مفػػخدة، كصػػائتاف مددكجػػاف. ثبلثػػة مػػغ 
الرػػػػػػػػػػػػػائت السفػػػػػػػػػػػػخدة قرػػػػػػػػػػػػيخة، كلكػػػػػػػػػػػػل مشيػػػػػػػػػػػػا نطيػػػػػػػػػػػػخ شػيػػػػػػػػػػػػل. كعػػػػػػػػػػػػجد 

                                                                                                                                                                 
== 

، فيػ أكؿ مغ Fergusonكيبجك أف د. عسخ قج بشى رأيو في عجد صػامت العخبية؛ متأثخا ب  
اعتبخ البلـ السفخسة فػنيسا مدتقبل، كقجـ أدلتو على ىحا. كقج قجـ الباحث ىحه األدلة 

 .ٖٖ٘-ٖٖٔػت اللغػي صكاالحتساالت بيغ يجي القارئ. دراسة الر
Ferguson, Charles: The emphatic L in Arabic, PP.446-452, language, Vol. 32, No. 3 

(Jul. - Sep. 1956).    
 –. كىحا الخأي محل نطخ؛ ألف جسلة األصػات العخبية تبلػغ ٓٗ( عغ علع التجػيج القخآني صٔ)

الرػحي  مسػا قخرنػاه، كسػا أف األصػػات  أربعػة كثبلثػيغ صػػتا، علػى -مغ الشاحية الفػنػلػجية
صػػػرا صػػػتية، كليدػػت  -فػػي معطسيػػا مػػغ كجيػػة نطػػخ السحػػجثيغ –الدػػتة السدتحدػػشة تعتبػػخ 

 مغ البحث نفدو. ٘ٗكحجات مدتقلة متسايدة، كىػ ما اعتخؼ بو د. عبلـ نفدو، يشطخ ص
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(، الرػػػػػػائت ٕٛكإذا أضػػػػػفشا إلػػػػػى جسلػػػػػة الرػػػػػػامت ) .(1)..."ٕٛالرػػػػػػامت
بػػػيغ  -مػػػغ الشاحيػػػة الفيديائيػػػة –، لكشػػػو فػػػخؽ ، صػػػارت أربعػػػة كثبلثػػػيغالدػػػتة

 -الرائتيغ السددكجيغ، فجعليسػا فػي حػاؿ سػكػنيسا كانفتػاح مػا قبليسػا ) يػػـ
َيػػػػابذ( صػػػػػتيغ  -بيػػػػت(، صػػػػػتيغ مدػػػػتقليغ، كفػػػػي حػػػػاؿ تحخكيسػػػػا ) َكابػػػػل

 .(ٕ)فرارت ستا كثبلثيغ، آَخَخْيغ
رحسو هللا  –أف الذيخ  أف نقخر: يشة في أعبله، يسكغحقائق السبالكفي ضػء 

في  –الخليل، سيبػيو، ابغ جشي –علساء اللغة  قج تبشى كجية نطخ  –
بار الحخكؼ األصلية تدعة كعذخيغ، كأقػؿ على الخغع مغ تأثخه بػجية اعت

رحسو  –نطخ علساء اللغة األكائل، إال أنشا إذا أنعسشا الشطخ في كبلـ الذيخ 
( كاحجا ٖٔتبلغ ) -في رأيو  –تبيغ لشا أف عجة الحخكؼ األصلية  –هللا 

 ثبلثيغ حخفا. ك 

بيغ الياء كالػاك السجيتيغ كغيخ السجيتيغ، كاعتبخ كبل  كبياف ذلظ: أنو فخؽ 
مغ الحخفيغ )الياء السجية، كالياء غيخ السجية، كالػاك السجية، كالػاك غيخ 

، كىػ ما سساه الجرس خج كالرفةفي السخ السجية(  حخفا مدتقبل قائسا بحاتو
بيشسا لع يلتفت علساء . (Semi vowels) الرػتي الحجيث بأنراؼ العلل

إلى تلظ الصبيعة السددكجة لكل مغ الياء  –كال سيسا الخليل كسيبػيو  –اللغة 
كا تفى كل كاحج مشيسا بالشطخ إلى جانب مغ جػانبيا، فبيشسا نطخ كالػاك، 

جػؼية  مع األلف في حيد كاحج، كقاؿ إنيغ اسالخليل إلى مجيتيا، جعلي
. رأيشا سيبػيو يشطخ إلى ليشيا، فجعل الياء مغ كسب اللداف مع (ٖ) ىػائية

                                                           

 .ٔٛ( الرػتيات العخبية صٔ)
 .ٜٕٔ-ٕ٘ٔ( يشطخ في تفريل ذلظ: البحث نفدو صٕ)
 .ٚ٘،ٛ٘/ٔ( العيغٖ)
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. بيشسا كانت نطخة (ٔ) الجيع كالذيغ، كجعل الػاك مغ الذفتيغ مع الباء كالسيع
كإذا أضيف إلييسا الرػائت القريخة كانت   أشسل؛ –رحسو هللا  –الذيخ 

 ة كثبلثيغ حخفا على الرحي  مسا قخرناه.( أربعٖٗ)

 –رحسو هللا  –أف إدراؾ الذيخ  :أف نقخر -في ىحا الدياؽ  –كيصيب 
للصبيعة السددكجة لرػتي الياء كالػاك، يعكذ اتجاىا يتدع بعسق الشطخة في 

كىػ  الرػتية في أحػاليا السختلفة. تحليل األصػات، كإدراؾ خرائريا
ية الحجيثة، يقػؿ د. أنيذ: " ىشاؾ صػتاف بيغ أمخ أ جتو الجراسات الرػت

األصػات اللغػية يدتحقاف دائسا أف يعالجا عبلجا خاصا؛ ألف مػضع 
اللداف معيسا قخيب مغ الذبو بسػضعو مغ أصػات الليغ، كمع ىحا فقج 

فا مغ الحؽيف، كىحا ؾيقة على أنشا ندسع ليسا نػعا ضعيدلت التجارب الج
في ا بالياء كالػاك ساء العخبية على تدسيتيالرػتاف ىسا ما اصصل  علس

  . (ٕ) مثل: يدخ، يشع، كلج، دلػ"

 وعجدىا خامدا: الحخوف الفخعية

ككيؽية إنتاجيا كالتلفظ  حؿيقة األصػات الفخعية –رحسو هللا  –أدرؾ الذيخ 
 ، فقاؿ في تعخيفيا: بيا

" كأما الحخكؼ الفخعية؛ فيي التي تخخج مغ مخخجيغ، كتتخدد بيغ 
 . (ٖ)فيغ"حخ 

                                                           

 .ٖٗ/ٗ( الكتابٔ)
 .ٛٙٔ-٘ٙٔ، كقارف بػ بعلع األصػات صٗٗص األصػات اللغػية( ٕ)
 .٘ٗ( نياية القػؿ السفيج صٖ)
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ككاف سيبػيو أكؿ مغ قدع أصػات العخبية إلى أصػؿ كفخكع، كقدسيا إلى: 
إلى  -رحسو هللا  –قدسيا الذيخ كقج  .(ٔ) ، كلع يحكخ ليا تعخيفاجيج كردئ

فري  كغيخ فري ، كتشاكؿ ما كرد مغ الشػع األكؿ في القخآف الكخيع كىػ 
 -رحسو هللا  –ة مغ الذيخ . أما الشػع الثاني فلع يلق عشاي(ٕ) ثسانية أحخؼ

حػؿ تلظ األصػات  سا لقي الشػع األكؿ؛ حيث لع يػرد حجيثا مفربل 
 كعجدىا كسا فعل في الشػع األكؿ. 

كاف يعالج قزايا  –رحسو هللا  –كلعل الدبب في ذلظ: ىػ أف الذيخ 
الرػت خجمة للقخآف الكخيع؛ لبلػغ الشياية في إتقاف لفظ القخآف الكخيع على 

قِّي مغ الحزخة الشبػية األفرحية، كالػصػؿ إلى غاية الترحي  ما ُتلُ 
، كىحا ىػ سخ كسسيا بالفراحة كعجميا في مقابل اصصبلح الجػدة كالتدجيج

 –كىحا يجؿ على أف الذيخ . كالخداءة الحي خلعو سيبػيو على ذات الحخكؼ
داء، كبسا يسكغ أف يشذأ " كاف على كعي كامل بسدتػيات األ -رحسو هللا

   .(ٖ) مغ فخكؽ بيغ السدتػى القخآني، كالسدتػى الكبلمي العاـ"

مػفقا في تعخيفو للحخؼ الفخعي على الشحػ  –رحسو هللا  –ككاف الذيخ 
عخفو السحكػر، كمتفقا مع ما تػصل إليو الجرس الرػتي الحجيث، فقج 

: " الحخؼ الفخعي: ىػ الرػت األصلي الحي صػات السحجثػف علساء األ
أك يشتقل مخخجو إلى مخخج صػت مجاكر  ،مغ صفاتو الرػتية تتغيخ صفة

: " بقػلو -رحسو هللا  –الذيخ ه  جىحا ما أك . (ٗ)") يخخج مغ مخخجيغ( لو

                                                           

 .ٕٖٗ/ٗ( الكتابٔ)
 .ٚٗ-٘ٗ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
 .ٕٛٗ،،ٜٕٗص أصػات العخبية كالقخآف الكخيع( ٖ)
 .ٜٗٔ( الجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج صٗ)
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. (ٔ) ككجو تفخع ىحه الحخكؼ: أنيا متػلجة مغ امتداج الحخفيغ األصلييغ"
 .في الرفة يكػف كىحا االمتداج يكػف في السخخج كسا 

  ليا على ىحا الشحػ: –رحسو هللا  –يخ ككانت إشارة الذ

الراد  -ٖ األلف السسالة. -ٕ    اليسدة السديلة بأنػاعيا الثبلثة. -ٔ
األلف السفخسة  -٘    الياء السذسة صػت الػاك. -ٗ السذسة رائحة الداي.

 الشػف السخفاة. -ٚ   البلـ السفخسة. -ٙ   التابعة لحخؼ مفخع.
 .(ٕ) السيع السدكشة -ٛ 

 ىػي التػػي ذكخىػػا سػيبػيو دكف أف يػػجخل فييػا السػػيع السدػػكشة كىػحه األصػػػات

بػػػحكخىا عػػػغ اإلمػػػاـ  –رحسػػػو هللا  –أمػػػا السػػػيع السدػػػكشة فقػػػج انفػػػخد الذػػػيخ  ،(ٖ)
 السػػيع السدػػكشة، كحكسيػػا حكػػع الشػػػف السخفػػاة، كىػػػ، حيػػث قػػاؿ: " (ٗ)الصيبػػي

                                                           

 .ٚٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .  ٚٗ-٘ٗ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
. كسػػا أنػو لػػع يذػخ إلػػى اليػػاء السذػسة صػػػت الػػاك، كاسػػتبجؿ بيػا صػػػتا آخػػخ، ٖٖٗ/ٗ( الكتػابٖ)

 ىػ: الذيغ التي كالجيع، كأشلق على الشػف السخفاة مرصل  الخؽيفة.
يع  ( ىػػػ اإلمػػػاـ السقػػػخئ الفؿيػػو الذػػػيخ: شػػػياب الػػػجيغ أحسػػج بػػػغٗ) أحسػػػج بػػػغ بػػجر الػػػجيغ بػػػغ إبػػػخـا

الصيبػي، اسػػسو: أحسػػج، ككالػػجه أحسػػج، كلػػو كلػػج مػػغ أىػػل العلػػع اسػػسو أحسػػج. كلػػج فػػي دمذػػق فػػي 
ىػػػ، كقػػخأ القػػخآف بقخاءاتػػو كالفقػػو علػػى كالػػجه، كأخػػح عشػػو جساعػػة مػػغ ٜٓٔالدػػابع مػػغ ذي الحجػػة

لػفػائي مفتػي الحشابلػة الذيخ أحسج العيثاكي مفتي الذافعية بجمذق، كالذػيخ أحسػج ا  ،األفاضل
بيا. كلو مغ السؤلفات: " مخترخ مشاسظ ابغ جساعػة فػي السػحاىب األربعػة"، كمشيػا: " الدكائػج 
الدشية على األلؽية"، ك " السفيج في علع التجػيج"، ك " بلػغ األماني في قخاءة كرش مػغ شخيػق 

ىػػػػ، كدفػػػغ ببػػػاب ٜٜٚذي القعػػػجة الحػػػخاـ ٛٔاألصػػبياني" كغيخىػػػا. ككانػػػت كفاتػػػو يػػػـػ األربعػػاء 
ىػ، كدفغ في تخبػة مػخج الجحػجاح بػالقخب مػغ مػدار أبػي ٜٔٛالفخاديذ، كقيل: كانت كفاتو سشة 

شػػػػػامة. يشطػػػػػخ: الذػػػػػيخ نجػػػػػع الػػػػػجيغ دمحم بػػػػػغ دمحم الغػػػػػدي: الكػا ػػػػػب الدػػػػػائخة بأعيػػػػػاف السائػػػػػة 
، كضػع حػاشػيو: خليػل السشرػػر، دار الكتػب العلسيػة، بيػخكت، الصبعػة ٘ٓٔ-ٖٓٔ/ٖالعاشػخة

== 
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أنيػػا إذا أضيػػخت تكػػػف أصػػلية، كإذا أدغسػػت أك أخفيػػت كانػػت فخعيػػة؛ كانفػػخد 
  .(ٔ) الصيبي بحكخ ىحا الحخؼ كلع أره لغيخه"

تبيغ  –رحسو هللا  –كإذا أنعسشا الشطخ في ىحه األصػات التي ذكخىا الذيخ 
أف سبب تفخعيا قج يكػف ناجسا عغ السجاكرة أك ما سساه السحجثػف مغ 

، كذلظ (ٕ) (Positional variantsالسػقعية )  شػعاتعلساء األصػات بالت
إلى ذلظ  –رحسو هللا  –سة رائحة الداي، كقج أشار الذيخ مثل: الراد السذ

الداي مغ الراد،  ذلظ ؛ لقخب - رادالأي:  –بقػلو: " ... كإنسا فعلػا بيا 
 . (ٖ) إذ ىسا مغ مخخج كاحج كمغ حخكؼ الرفيخ"

 -مثبل –الشػف السخفاة أك السيع السدكشة، فالشػف السخفاة  ككسا ىػ الذأف في
 تطيخ عشجما

عجدا مغ حخكؼ الفع. كبياف ذلظ: أف الشػف التي تأتي سا شة تجاكر  
لغشة، كىي ليدت متبػعة بكاؼ تخخج مغ مخخج الكاؼ مع احتفاضيا با

 الشػف الدا شة التي تأتي متبػعة بفاء أك جيع، أك غيخىا مغ أصػات الفع. 
فالشػف الخؽية: مرصل  يذسل عجدا مغ الشػنات الفخعية التي ىي أشكاؿ 

للشػف األصلية، تطيخ إذا جاءت الشػف ( Allophonic variantsسياؾية )

                                                                                                                                                                 
== 

ـ، كأيزػػػػػا: الحدػػػػػغ بػػػػػغ دمحم البػػػػػػريشي: تػػػػػخاجع األعيػػػػػاف مػػػػػغ أبشػػػػػاء ٜٜٚٔىػػػػػػ/ٛٔٗٔكلػػػػػىاأل
 ـ.ٜٜ٘ٔ، تحقيق: د. صبلح الجيغ السشجج، دمذق٘ٔ-ٜ/ٔالدماف

. كيقرػػػج بيػػػا اإلمػػػاـ الصيبػػي السػػػيع السدػػػكشة فػػػي حػػػالتي اإلدغػػػاـ ٚٗ( نيايػػة القػػػػؿ السفيػػػج صٔ)
في الحاالت الثبلث كاحج، غيػخ أنػو فػي كاإلخفاء، كذلظ بخبلفيا في حالة اإلضيار، كمخخجيا 

  .٘ٗحالة اإلخفاء يدقب الشصق في الذفتيغ. نقبل عغ علع التجػيج القخآني ص
 .ٛٛ، أسذ علع اللغة صٖٔٗ( دراسة الرػت اللغػي صٕ)
 .ٙٗ( نياية القػؿ السفيج صٖ)
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سا شة يلييا أحج األصػات التي تخخج مغ حيد التجػيف الفسػي، ككحلظ 
 .(ٔ) السيع

أك قج يكػف ذلظ مغ ليجات الؿبائل؛ كسا ىػ الذأف في ىسد التدييل، كألف 
ة فاشية عشج قػلو: " ... كىحه لغاإلمالة، كألف التفخيع التي عداىا الذيخ ب

كىي ال تؤدي إلى تغييخ في معاني السفخدات، كمغ ثع لع  .(ٕ) ىل الحجاز"أ 
 يكغ ليا في األبججية رمػز مدتقلة.

تبيغ لشا أنو  – رحسو – ذيخؼيسا ذكخه ال –مخة أخخى  – كإذا أنعسشا الشطخ
، الحية مغ القخآف الكخيع ةتػضيحيالمثلة األمذفػعة ب ه األصػاتذكخ ىح

كيؽية نصقيا، كىي مغ الديادات الرػتية الستسيدة التي تديج القزية ببياف لك 
كضػحا، كقج عشي بيا الذيخ عشاية بالغة، كيكفي أف نلقي نطخة على تعقيبو 

، حيث يقػؿ في اليسدة ليتأ ج لشا صجؽ ذلظ على بعس ىحه الحخكؼ
 يلة: " كىي التي ال تكػف ىسدة محزة مغ غيخ تلييغ، كال تكػف تلييشاالسد

محزا مغ غيخ ىسدة؛ كىي على ثبلثة أقداـ: ألنيا تكػف بيغ اليسدة 
كاأللف؛ نحػ: " ءأنحرتيع"، كبيغ اليسدة كالياء، نحػ: " أءنظ"، كبيغ اليسدة 
كالػاك، نحػ: " أءندؿ"؛ فاألكلى: تػلجت مغ اليسدة الخالرة كاأللف، 

  .(ٖ) كالثانية: تػلجت مشيا كمغ الياء، كالثالثة: مشيا كمغ الػاك"

                                                           

لعخبية مغ دراسة حجيثة في الشطاـ الرػتي ل -د. عبج السشعع الشاصخ: شخح صػتيات سيبػيو( ٔ)
 .ـٕٕٔٓ، دار الكتب العلسية، بيخكت، الصبعة األكلىٔٗصخبلؿ نرػص كتاب سيبػيو 

 .ٚٗ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
 .٘ٗ( نياية القػؿ السفيج صٖ)
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مغ  –كىحا يعشي أف البيئة الرػتية التي تجعل اليسدة تتغيخ إلى بيغ بيغ 
ىػ كقػعيا بيغ حخكتيغ، أي تكػف متحخكة، كمدبػقة  -كجية نطخ الذيخ

 بحخؼ متحخؾ، كسا ىػ في السثاؿ. 

كيقػؿ في األلف السسالة: " كىي ألف بيغ األلف كالياء، ال ىي ألف خالرة 
ىي ألف قخبت مغ لفظ الياء؛ لعلل أكجبت ذلظ، فيي كال ياء خالرة، كإنسا 

كىي كسا تكػف سسة ليجية  .(ٔ) متػلجة مغ األلف السحزة كالياء السحزة"
عغ تاثخىا برػت مجاكر ليا في  -أيزا –لبعس الؿبائل العخبية، قج تشجع 

 عسلية مزارعة صػتية.

يخالب ؛ فيي ألف مفخعالتابعة لحخؼ كيقػؿ في األلف السفخسة: " ...  
لفطيا تفخيع يقخبيا مغ لفظ الػاك، كسا كانت األلف السسالة يخالب لفطيا 

فيي متخددة بيغ األلف األصلية كالػاك، كذلظ في  تخقيق يقخبيا مغ الياء،
كىي أف تكػف بعج فت  أك ضع، كؼيسا صحت لفظ الجبللة بذخشيا السعتبخ، 

لربلة( ك) بو الخكاية عغ كرش مغ شخيق األزرؽ عغ نافع؛ نحػ ) ا
مرلى( ك ) الصبلؽ( ك ) بطبلـ(، كما أشبو ذلظ مغ كل الـ مفتػحة كعت 
بعج صاد أك شاء أك ضاء ُسكِّشت أك ُفتحت ... كإنسا دعاىع إلى ذلظ إرادة 

  .(ٕ) نفي جػاز اإلمالة فييا"

كيسكغ أف نفيع مغ الشز الدابق، " أف األلف السفخسة تػجج في الكبلـ 
لبعس العخب، بل نتيجة لتأثخىا بحخكؼ مفخسة  ليذ فقب كطاىخة ليجية

 كيعدز ىحا االستشباط إشارة بعزيع إلى ذلظ بقػلو: .(ٖ) تجاكرىا في الكبلـ"
                                                           

 .٘ٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .٘ٗص شخح صػتيات سيبػيو( ٕ)
 .ٙٗ،ٚٗص( نياية القػؿ السفيج ٖ)
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 وتتبع ما قبميا األلف    والعكذ في الغؽ ألف

 ؛ تأصيبلبؿية الحخكؼفي على ىحا الشحػ  –رحسو هللا  –كقج مزى الذيخ 
الليجات العخبية أك القخاءات  كتفريبل، كتسثيبل كتػضيحا، كعدكا إلى

 .القخآنية

 كلع يقف األمخ عشج ىحا الحج، بل رأيشاه يقجـ بعس التفديخات الرػتية
كىي التي ذكخىا؛ الفخعية الحخكؼ الجؾيقة التي تفدخ سبب حجكث بعس 

كسا ىػ الحاؿ في الراد تفديخات تلتقي في مجسليا مع الجراسات الحجيثة؛ 
فدخىا بسا عخؼ في الجرس اللغػي الحجيث باسع  ، فقجالسذسة رائحة الداي

، قاؿ: " ... كإنسا فعلػا بيا ذلظ؛ لقخب (Assimilation) السساثلة الرػتية
؛ إذ ىسا مغ مخخج كاحج كمغ حخكؼ الرفيخ، كاألصل في الداي مغ الراد

الراد: الديغ، كىػ حخؼ ميسػس مشفت  في صفيخ، كالصاء حخؼ مصبق 
لسيسػس ضج السجيػر، كىػ أضعف مشو في مجيػر ال صفيخ ؼيو، كا

الشصق كالسخخج، كالسشصبق ضج السشفت ، كىػ أقػى مشو في الشصق كالسخخج، 
فلسا اجتسعت األضجاد أبجلػا مغ الديغ حخفا يؤاخييا في الشصق كفي السخخج 
كالرفيخ، كيؤاخي الصاء في الجيخ؛ كىػ الداي، كخلصػا بلفظ الداي الراد؛ 

السخخج كالرفيخ، كلسؤاخاتيا للصاء في اإلشباؽ؛ لئبل لسؤاخاتيا ليا في 
يخلػا بدكاؿ الديغ في صفيخىا، فقخب لفطو مغ لفظ الصاء عشج ذلظ، فرار 

، كلع يخلػا بالديغ التي ىي األصل؛ إذ قج عسل اللداف مغ مػضع كاحج
  .(ٔ) عػضػا مشيا حخفا مغ مخخجيا ؼيو مغ الرفيخ ما فييا ..."

                                                           

 .ٙٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)



 

 

1911 

ػتية كالتفريبلت الجؾيقة في كيؽية حجكث ىحه العسلية كىحه التحخيخات الر
كاف يتستع  –سو هللا رح –إف الذيخ  –عغ حق  –اللغػية؛ تجعلشا نقػؿ 

 بعقلية صػتية فخيجة، تجعػنا إلى أف نقف عشجىا إ بارا كإجبلال.
 قزية ورأي

" كإذا نطخنا إلى الزابب الحي شالعشا بو صاحب ) نياية القػؿ السفيج( 
 ت الفخعية قائبل: " لؤلصػا

مخخجيغ، كتتخدد بيغ حخفيغ"  كأما الحخكؼ الفخعية؛ فيي التي تخخج مغ
 -ٔي ىحه األصػات الثسانية إلى خسدة فقب، ىي: رفَّ ف نو يسكغ أف تُ 
الراد السذسة رائحة  -ٖاأللف السسالة إلى الياء.  -ٕاليسدة السديلة. 

السفخسة التي تقخب مغ الػاك. األلف  -٘الياء السسالة إلى الػاك. -ٗالداي. 
تخدد بيغ حخفيغ، كيخخج مغ فيحه الخسدة يتحقق في كل مشيا أنو ي

 مخخجيغ.

السيع  -ٖالشػف السخفاة.  -ٕالبلـ السفخسة.  -ٔأما الثبلثة الباؾية، كىي:  
فبل يتحقق فييا الخخكج مغ مخخجيغ، أك التخدد بيغ حخفيغ، فالبلـ  السدكشة.

ػ لع يتغيخ عسا كانت عليو قبل التفخيع، غاية ما في السفخسة مخخجيا ىػ ى
األمخ: أف مؤخخ اللداف قج اشتخؾ في نصقيا، كذلظ بارتفاعو قليبل إلى 
أعلى. كالشػف السخفاة كالسيع السدكشة: السخخج فييسا لع يتغيخ، ككل الحي جج 

مقجـ اللداف مع مقجـ الحشظ فييسا ىػ إلغاء الغلق عشج نصقيسا، فبل يلترق 
ألعلى في نصق الشػف السخفاة، كُيْخَغع اليػاء على الخخكج مغ التجػيف ا

األنفي، ككحلظ ال تلترق الذفتاف عشج نصق السيع السخفاة في نحػ قػلو 
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بدبب مجئ الباء بعجىا،  – ٘ٔسػرة غافخ  –تعالى: ) َيْػـَ ُىْع َباِرُزكَف( 
  . (ٔ) كُيْخَغع اليػاء على الخخكج مغ التجػيف األنفي"

ال تغس مغ ؾيسة ما  –على دقتيا كمػضػعيتيا  –كىحه االلتفاتة الحكية 
في قزية عجد األصػات كترشيفيا إلى أصلية  –رحسو هللا  –قجمو الذيخ 

عغ كعي لغػي عسيق، فقج كقف على ما سبق إليو علساء كفخعية، كإنسا تشع 
األصػات؛ مغ أف األصػات: مشيا ما ىػ أصلي، كىػ تدعة كعذخكف 

فري ، يقخأ بو آيات الحكخ الحكيع، كبحلظ استصاع  ، كمشيا ماىػ فخعيحخفا
  .(ٕ) الفػنػلػجية( –أف يجسع بيغ كجيتي الشطخ الرػتية ) الفػناتيكية 

للحخؼ األصلي يقتخب مسا  -رحسو هللا –كيكفي أف نقػؿ: إف مفيػـ الذيخ 
الرػت . كسا أف مفيػـ يسثلو مفيػـ الفػنيع في علع اللدانيات الحجيثة

 كحلظ مغ معشى األلفػف في الرػتيات الحجيثة. –الفخعي يقتخب 

لقزية عجد األصػات، في ضػء ما كشاملة  سا تكذف عغ معالجة دؾيقة 
القائع على السبلحطة كالسذاىجة، كالبحث  ؛تدس  بو أدكات السشيج القجيع
أدكات  –تؤكج بػسائل البحث الحجيثة ك  كاالستقخاء، كالػصف كالتقخيخ.

ما سبق إليو  -لؿياس، كأجيدة التحليل، كالسختبخات كالسعامل الرػتية ا
فقج نقل ما يفيج خخكج  –رحسو هللا اعتسادا على السبلحطة الحاتية –الذيخ 

، حيث خخكجا تاما البلـ السفخسة كالشػف السخفاة مغ دائخة األصػات الفخعية
ليذ فييسا  كىع؛ إذ قاؿ: " كزاد القاضي البلـ السفخسة كالشػف السخفاة، كىػ

                                                           

 .ٗٗ،٘ٗعغ علع التجػيج القخآني في ضػء الجراسات الرػتية الحجيثة ص (ٔ)
( كال يخفى على دارس األصػات أف الشطختيغ تديخاف في َخصَّْيغ مختلفيغ؛ على الخغع مغ قػػة ٕ)

لسديج مغ التفرػيل فػي الفػخؽ بػيغ الفػناتيػظ كالفػنػلػػجي، يشطػخ د. عػبلـ: علػع العبلقة بيشيسا.
 .ٚٗالرػتيات ص
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مخ: أف البلـ الـ مغلطة، شائبة حخؼ آخخ، كلع يقعا بيغ مخخجيغ، غاية األ
ػف مخفاة، مخخجيا الخيذػـ، ككػنيا ذات مخخجيغ في حالتيغ كالشػف ن

غيخ كػنيا خارجة مسا بيغ  –أعشي حالة إخفائيا كعجمو  –مختلفتيغ 
 .(ٔ) "مخخجيغ في حالة كاحجة، فبل تكػف مغ الفخعية أصبل

 مباكخة صؾتية

كجيػد غيخه مغ علساء  –الذيخ  أف جيػد -على الخغع مغ ذلظ  –أقػؿ 
كانت أساسا لسيبلد  –في قزية أصالة األصػات كفخعيتياالعخبية كالتجػيج 

، كىحا ما يحتاج إلى إحجى الشطخيات الخائجة في مجاؿ الرػتيات الحجيثة
 .بحث مدتقل

التي انبشى  -كىي إحجى الخكائد  –سػقعية فكخة التشػعات ال كبياف ذلظ: أف
خلق خيصا رابصا بيشيا كبيغ تقديع األصػات إلى أصػؿ كفخكع، ت علييا فكخة

 .(ٕ) (Phonemeبعس أسذ نطخية الفػنيع )

 –السحجثيغ: " إف نطخية الفػنيع  ييغاألصػات كيتز   ذلظ مغ قػؿ بعس
 ميسا كاف تفديخىا 

                                                           

 .ٚٗياية القػؿ السفيج ص( نٔ)
"  :( نطخيػػة صػػػتية غخبيػػة حجيثػػة، عقػػج ليػػا الػػجكتػر أحسػػج مختػػار فرػػبل مدػػتقبل تحػػت عشػػػافٕ)

-٘ٙٔالفػنيع"، بدب ؼيػو القػػؿ فػي كػل مػا يتعلػق بتلػظ الشطخيػة.  دراسػة الرػػت اللغػػي ص
حػث ك مشػاىج الب " علػع الفػػنيع"، :تحػت عشػػاف  ٜٜ-ٚٛأسػذ علػع اللغػة صػ . كقارف بٕٚٚ

، تحػػػت عشػػػػاف: " نطخيػػػة الفػػػػنيع"، بختيػػػل مػػػالسبخج: علػػػع األصػػػػات ٖٔٔ-ٕ٘ٔفػػػي اللغػػػة ص
، تعخيػب: د. عبػج ٕٛٗ، -ٜٕٕتحت عشػاف: " دراسة نطخية الػحػجة األصػػاتية ) الفػػنيع( ص

 ـ. ٜٗٛٔالربػر شاىيغ، مكتبة الذباب، القاىخة
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لفة، ككضائف األصػات لشصق السختثقت مغ مبلحطة كيؽيات اقج انب –
الستشػعة، كمغ محاكلة كضع ألؽبائيات للغات السختلفة. فقج الحظ العلساء 

تعج ذات تشػع غيخ أنو على الخغع مغ أف األصػات السدتخجمة في الكبلـ 
محجكد، ف ف الستكلسيغ كالدامعيغ يكػنػف عادة كاعيغ بعجد صغيخ فقب مغ 

 .(ٔ) األنساط الرػتية السدتقلة"

: " في الكثيخ األعع كاف ماريػباي أ ثخ كضػحا؛ حيغ ذكخ أف الفػنيع اكربس
يذتسل على مجسػعة مغ األصػات الستذابية، أك التشػعات الرػتية 

Phonetic Variants ؛ التي يتػقف استعساؿ كل مشيا أساسا على مػقعو
و ) قبل آخخا ...إلخ(، كعلل األصػات السجاكرة ل–كسصا  –في الكلسة ) أكال 

مبلصق لرػت مجيػر أك ميسػس  –بيغ علتيغ  –قبل سا غ  –علة 
 . (ٕ) ...إلخ"

فسغ الػاض  أف ىشاؾ التقاء بيغ ىحا الجانب مغ نطخية مكي الرػتية، 
كبيغ الشطخيات الرػتية الحجيثة، كبخاصة بعج ضيػر السجرسة التػليجية 

، كالتي تخى (Generative Linguistic schoolالتحػيلية في اللدانيات )
اإلخخاج  –كاأللػفػف  -الحخؼ األصلي عشج مكي –أف العبلقة بيغ الفػنيع 

 –ىي: أف الفػنيع: كحجة فكخية تجخيجية، كأف األلػفػف  -الفعلي للفػنيع
الؿيسة الرػتية  ىػ انعكاس للفػنيع، كقج تكػف  -الرػت الكبلمي السلفػظ

                                                           

خآنػػػي فػػػي ضػػػػء الجراسػػػات . كقػػػارف بػػػػ عػػػغ علػػػع التجػيػػػج القٔٚٔ( دراسػػػة الرػػػػت اللغػػػػي صٔ)
. قاؿ: " فالفػنيع: عبارة عغ صػرة ذىشية لحؿيقة صػتية مدتقلة ٖٚ-ٖ٘الرػتية الحجيثة ص

( للفػػػنيع الػاحػػج قػج يشصقيػػا أبشػػاء اللغػػة الػاحػػجة بػػأ ثخ Relevant... كلكػغ الحؿيقػػة الرػػػتية )
خاد ليػػحه مػػغ صػػػرة، فيشػػتج عػػغ ذلػػظ أف ىشػػاؾ حؿيقػػة صػػػتية كاحػػجة، كعػػجة صػػػر أك عػػجة أفػػ

 الحؿيقة ... كعلى أساس مغ ضاىخة الفػنيع كصػره تذكلت قزية عجد األصػات". بترخؼ.
 .ٛٛ( أسذ علع اللغة صٕ)
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أك  -الحخؼ األصلي –ػنيع للرػت السلفػظ ) األلػفػف( مصابقة لؿيسة الف
مثلسا ىػ الحاؿ في الشػف الخؽية التي  -ألسباب سبق ذكخىا –مختلفة عشو 

 .   (ٔ) تسثل مجسػعة مغ األصػات الكبلمية ىي فخكع مغ الشػف األصلية

مشح اللحطة األكلى، ما  قج أدرؾ –الذيخ دمحم مكي نرخ  –كىحا يعشي أف 
؛ األمخ الحي يػجب عليشا إعادة بأخخة ةالشطخيات الغخبية الحجيثاىتجت إليو 

 ججيجة في ضل مدتججات األلدشيةقخاءة أفكارنا تخاثشا الرػتية الخائجة قخاءة 
، كساعتئح سشجرؾ أف كثيخا مغ قزايا ىحا العلع عخبية السحتج، ال ةالحجيث

يزيخىا تيػيل بعس السحجثيغ لئلنجازات التي حققيا علع األصػات اللغػية 
 .(ٕ) في زمانشا

 فائجة

فػي قزػية عػجد  –رحسػو هللا  –كمغ اإلضػافات الججيػجة التػي أضػافيا الذػيخ 
كىػػػ مػػا يدػػسى فػػي الػػجرس الرػػػتي الحػػجيث  –األصػػػات: تقدػػيسو الحخكػػات 

كىػػ  إلى أصلية كفخعية كسا ىػ الذأف فػي الرػػامت، –بالرػائت القريخة 
ػف أصػػػلية قػػػاؿ: " اعلػػػع أف الحخكػػػات تكػػػمػػػا لػػػع نعيػػػجه عشػػػج علسػػػاء العخبيػػػة، 

كفخعيػػة أيزػػا: فاألصػػلية ثػػبلث: كىػػي الفتحػػة، كالكدػػخة، كالزػػسة. كالفخعيػػة 
اثشتاف: األكلػى: الحخكػة السسالػة؛ نحػػ: " كُبذػخى" ك " الشػار" " الكػافخيغ" عشػج 
مغ أماؿ. كنحػ: " كرحسة" ك " نعسة" عشج مغ أمػاؿ ذلػظ فػي الػقػف؛ فتكػػف 

لرػػػػة. كالثانيػػػػة: الحخكػػػػة حيشئػػػػح فخعيػػػػة، ليدػػػػت بكدػػػػخة خالرػػػػة كال فتحػػػػة خا
                                                           

 .بترخؼ كاخترار ٜ٘،ٓٙص شخح صػتيات سيبػيو( ٔ)
( تحتػػاج فكػػخة الفػػػنيع إلػػى بحػػث مدػػتقل؛ للكذػػف عػػغ أصػػػليا كجػػحكرىا التخاثيػػة فػػي مرػػادرنا ٕ)

، يػيع تلػظ الجيػػد كالسبلحطػات فػي ضػػء مشجػدات الػجرس اللغػػي الحػجيثاللغػية، ثع تقػيع كتق
 .كعشجئح يسكغ أف نحكع على مبلم  تلظ الشطخية بأنيا عخبية الػجو كاليج كاللداف
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السذػػػػػػسة فػػػػػػي نحػػػػػػػ: " قيػػػػػػل" ك " كغػػػػػػيس" فػػػػػػي مػػػػػػحىب مػػػػػػغ أشػػػػػػع كيذػػػػػػاـ 
  .(ٔ)كالكدائي"

أف ىحا التقديع مغ مبلم  الشصق الليجي، أك أنيا  -مغ الشز -ككاض  
 تترل ببعس الخكايات القخآنية. 

 استجراك

 –رحسو هللا، رغع جيجه السحسػد في تلظ القزية  –قػؿ إف الذيخ بقي أف أ
، Consonants)لع يلتفت إلى فكخة تقديع األصػات إلى: صػامت ) 

(، كا تفى بسرصلحي ) الحخكؼ( ك ) الحخكات( كسا Vowelsكصػائت ) 
على ذلظ الترشيف،  –مغ كجية نطخي  –كىحا الػصف ال يشصبق  –رأيشا 

قج أشلق الحخؼ على  –رحسو هللا  –كال يعبخ عشو بجقة؛ كذلظ ألف الذيخ 
في السعشى  Consonant)) ديب مغ الكبلـ، سػاء أ اف حخفا  ل صػت ب

، أـ حخكة شػيلة كحخكؼ السج كالليغ  كسا ذكخنا  –الحؿيقي للكلسة اليـػ
مرصل   –في الحؿيقة  –. كسا أف مرصل  الحخكة ال يقابلو -سابقا

  .(ٕ) الحخؼ، بل لفظ الدكػف الحي يعشي انعجاـ الحخكة

في ثشايا حجيثو عغ الحخكات، كىػ ما  – رحسو هللا –كأمخ آخخ: أف الذيخ 
  عليو حجيثا بػػ " الرػائت القريخة " لع يشطخ إلييا على أنيا اصصل

نطخ إلييا  الحخكؼ األصلية، كإنسا يبجك أنو أصػات مدتقلة، تعج مغ جسلة
على أنيا صفات للحخكؼ ) الرػامت(، مغ الفت  عشج نصق الحخؼ، أك 

عشج  مجخد تحخكات فديػلػجية تقػـ بيا الذفتافالزع، أك الكدخ، أي؛ أنيا 

                                                           

 .ٚٗ،ٛٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 ، بترخؼ.ٕٓ( دركس في علع اصػات العخبية صٕ)
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كعلى ىحا األساس قدست أصػات العخبية إلى: حخكؼ نصق الحخكؼ. 
كلكغ الحخكات أصػات لغػية مدتقلة عغ سا شة، كحخكؼ متحخكة. " 

الرػامت ) الحخكؼ( استقبلال كامبل؛ فكسا أف الرامت ) الحخؼ( عشرخ 
لة، إذا: الحخكة مدتقلة مغ حيث الجال. مكػف في بشية الكلسة، فكحلظ الحخكة

ككحلظ مغ حيث الشصق، كسا أثبتت الجراسات  ،كمغ حيث تكػيغ الريغة
  .(ٔ) التحليلية لؤلصػات"

لع يلتفت إلى العبلقة الكسية بيغ  –رحسو هللا  –أف الذيخ كأمخ ثالث: 
الحخكات ) الرػائت القريخة( كبيغ حخكؼ السج ) الرػائت الصػيلة(، كأف 

ارؽ بيشيسا كسي؛ بسعشى: أف حخكؼ السج تدتغخؽ مغ الدمغ ضعف ما الف
 أسبلفشاضيخت بػادر تلظ الحؿيقة عشج  تدتغخقو الحخكات ليذ إال. كقج

، كاستػت (ٕ)بأف الحخكات أبعاض لحخكؼ السجالقجامى، حيث صخح سيبػيو 
عشج ابغ جشي الحي أسذ لتلظ الشطخية في تخاثشا العخبي، كأثبت باألدلة 

 .  (ٖ) بخاىيغ بأف الحخكات أصػات متسايدة، كأنيغ أبعاض لحخكؼ السجكال
  سادسا: مخارج الحخوف

السيسة التي تسثل السيجاف الخرب  األصػات أحج السحاكرمخارج  تذكل
الخئيدتيغ اللتيغ تقـػ كسا يذكل السخخج مع الرفة الخكيدتيغ لعلع التجػيج، 

 األصػات اللغػية.كتتسايد بيسا علييسا 

                                                           

 بيانات.، بجكف ٜٙ( د. عبج العديد عبلـ: في علع اللغة صٔ)
. كقػػاؿ: " ... فالفتحػػة ٔٓٔ/ٗ( الكتػػاب، قػػاؿ: " ... كإنسػػا الحخكػػات مػػغ األلػػف كاليػػاء كالػػػاك".ٕ)

 .ٕٕٗ/ٗمغ األلف، كالكدخة مغ الياء، كالزسة مغ الػاك، فكل كاحجة شيء مسا ذكخت لظ".
 .ٜٔ-ٚٔ/ٔاإلعخاب ( سخ صشاعةٖ)
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غ مباحث الرػت في جسلة ما ُعِشي بو م –رحسو هللا  –ُعِشَي الذيخ كقج  
 .تلظ الَقزيَّةب –القخاءة  إتقافك عيغ قارئ القخآف على تحقيق التبلكة التي ت

: " ثع اعلع أف معخفة السخخج بسشدلة الػزف بلقائكنػَّه بخصػرتيا كأىسيتيا 
ٔ) كالسقجار، كمعخفة الرفة بسشدلة السحظ كالسعيار" ثع نخاه يؤكج على  .(

أىسية تلظ القزية لكل مغ ترجى لقخاءة آي الحكخ الحكيع عسليا، حيغ يعقج 
الباب األكؿ مغ كتابو تحت عشػاف: " في بياف ما يتعلق بسخارج الحخكؼ"، 

؛ ؼيجب أف التجػيج بأىع أبػاثع يقػؿ في فاتحتة: " اعلع أف ىحا الباب مغ 
ابغ الجدري خأ القخآف السجيج، قاؿ الذسذ يعتشي ب تقانو كل مغ أراد أف يق

 في مقجمتو:
 إذ واجب عمييؼ محتؼ    قبل الذخوع أوال أن يعمسؾا

 مخارج الحخوف والرفات   ليمفغؾا بأفرح المغات

، كىي لغة العخب فسغ أتقغ مخارج الحخكؼ كالرفات نصق بأفر  اللغات 
 .(ٕ) ..." العخباء التي القخآف بيا

باب: " كىا ىشا انتيى الكبلـ على مخارج الحخكؼ مع كيقػؿ في خاتسة ال
بدب الكبلـ علييا بسا ذكخه كأكضحو أىل التحقيق في كتبيع، فعليظ أييا 
الصالب لتجػيج القخآف بحفطيا كإحكاميا؛ ف نو ال سبيل إلى التجػيج إال بعج 

  . (ٖ) إتقانيا"

                                                           

 .ٜٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .ٖٗ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
 .  ٚ٘( نياية القػؿ السفيج صٖ)
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السحػرية في  في تشاكلو لتلظ القزية –رحسو هللا  –كقج تشػعت شخؽ الذيخ 
 على ىحا الشحػ: تاريخ الجراسات الرػتية بعامة، كالتجػيجية بخاصة

ذكخ السخارج الكبخى إجساال، قاؿ: " اعلع أف السخارج يجسعيا  األكؿ:االتجاه 
 خسدة مػاضع: 

كنلحظ أف ىحا التقديع  .(ٔ) الجػؼ، كالحلق، كاللداف، كالذفتاف، كالخيذػـ"
، بحيث يزع كل عزػ ) كضيفي( قيمبشي على أعزاء الجياز الشص

، كقج مجسػعة مغ السخارج الجدئية التي تشتج مجسػعة مغ األصػات اللغػية
ساعج ىحا في تيديخ فيع العبلقات الرػتية بيغ األصػات، كضبب السعاييخ 

 بيشيا.

كيسكغ أف نتلسذ بػادر نذأة تلظ الصخيقة عشج سيبػيو، فقج قدع مخارج 
ى، تزع بجاخليا مجسػعات جدئية، كفي كل األصػات إلى مجسػعات كبخ 

ستة قاؿ: " كلحخكؼ العخبية كذلظ حيغ مجسػعة حدمة مغ األصػات، 
عذخ مخخجا، فللحلق مشيا ثبلث ...، كمغ أقرى اللداف، كمغ كسصو ...، 

 .(ٕ) كمغ باشغ الذفة الدفلى ...، كمغ الخياشيع ..."

قج نز على ذلظ  –رحسو هللا  –أف الذيخ  -ٔكالفارؽ بيغ السشيجيغ: 
أف أصػؿ السخارج عشج  -ٕح، بيشسا لع يفعل شيخ الشحاة. ػ برخاحة ككض

خسدة؛ حيث جعل لحخكؼ السج مخخجا مدتقبل ىػ  -رحسو هللا –الذيخ 
 -الذفتاف -اللداف  –الجػؼ، بيشسا كانت عشج سيبػيو أربعة ) الحلق 

كذلظ ناجع  ؛ػؼ، ككزع حخكفو على بؿية السخارجالخياشيع(؛ حيث ححؼ الج

                                                           

 .ٛٗ،ٜٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .ٖٖٗ،ٖٗٗ/ٗ( الكتابٕ)



 

 

1920 

عغ نطخة سيبػيو األحادية لصبيعة تلظ الحخكؼ السددكجة، حيث ا تفى 
 .-كسا أكضحشا مغ قبل  –بسبلحطة ليشيا، كلع يلتفت إلى مجيتيا 

االتجاه الثاني: كىػ أ ثخ تفريبل ك تيديخا مغ سابقو، حيث ذكخ الحخكؼ  
 مشػىاجعليا عذخة، مشدػبة إلى مخارجيا مختبة تختيبا تراعجيا، كقج 

لقبيا بيا الخليل باتباعو مشيج الخليل، قاؿ: " اعلع أف ألقاب الحخكؼ عذخة، 
. األكؿ: الحخكؼ الحلؿية، كىي ستة محكػرة بغ أحسج في أكؿ كتاب العيغ

 في قػؿ بعزيع:

 ىسد فياء ثؼ عيؽ حاء     ميسمتان ثؼ غيؽ خاء

ىغ الجيع كالذيغ الثاني: الليػيتاف؛ كىسا القاؼ كالكاؼ. الثالث: الذجخية؛ ك 
كالياء. الخابع: األسلية؛ كىغ الراد كالديغ السيسلتاف كالداي. الخامذ: 
الشصعية؛ كىغ الصاء كالجاؿ السيسلتاف كالتاء الفػؾية. الدادس: اللثػية؛ كىغ 

بفت  البلـ كسكػنيا  –الطاء كالحاؿ السعجستاف كالثاء السثلثة. الدابع: الحلؿية 
اء. الثامغ: الذفيية؛ كىغ الفاء، كالػاك، كالباء كىغ البلـ كالشػف كالخ  –

السػحجة، كالسيع. التاسع: الجػؼية؛ كىغ األلف، كالػاك كالياء السجيتاف. 
نيا باعتبار السج ىػائية، ؛ ألالعاشخ: اليػائية؛ كىغ الحخكؼ الجػؼية

 .(ٔ) كباعتبار مجيئيا مغ الجػؼ جػؼية ..."

ىحه األلقاب أك  حيث ذكخ أف أميشا، –رحسو هللا  –كقج كاف الذيخ 
 ،(ٕ) كمبجعيا يػ رائج تلظ الفكخةف ،الخليل ، إنسا ىي مغ صشعالترشيفات

                                                           

 .ٜ٘( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .ٛ٘/ٔ( العيغٕ)



 

 

1921 

 ، تبيغ لشا بعس الفخكؽ نقلو الذيخ عغ الخليلإذا أنعسشا الشطخ ؼيسا لكششا ك 
 ، نػجدىا ؼيسا يلي:كاالختبلفات

ا جعل حخكؼ الحلق ستة ب دراج اليسدة، بيشس –رحسو هللا  –أف الذيخ  -ٔ
خىا مغ حخكؼ الحلق، كاعتب اليسدةالخليل ج أخخ  حيثعجىا الخليل خسدة؛ 

، كنز على أنيا ليدت مغ مجارج الحلق، كال جػؼية ىػائية مع حخكؼ السج
إنسا ىي ىاكية في اليػاء لع يكغ  مغ مجارج اللياة، كال مغ مجارج اللداف،

  .(ٔ)ليا حيد تشدب إليو إال الجػؼ

 –كىغ خسدة في نطخه  –آخخ بحخكؼ الحلق  كقج صخح الخليل في مػضع
 العيغ ثع الحاء ... ليسدة: " قاؿ الخليل: فأقرى الحخكؼ كليالدكف ذكخ 

فيحه ثبلثة أحخؼ في حيد كاحج، بعزيا أرفع مغ بعس، ثع  ثع الياء ...
 . (ٕ)الخاء كالغيغ في حيد كاحج كليغ حلؿية"

بيغ الذيخيغ، الجدئية اختلف تختيب بعس األصػات داخل مخارجيا  -ٕ
على مخارج  –كىػ ما أشلق عليو الحيِّد  –حيث اشتسل السخخج الكلي 

بعج إسقاط  –كمغ ذلظ حخكؼ الحلق، فقج جعل الخليل تختيبيا جدئية، 
على ىحا الشدق: العيغ، الحاء، الياء، كقج نز على أف الثبلثة  -اليسدة 

رفع مغ في حيد كاحج ) مخخج جدئي مغ مخارج الحلق(، كأف بعزيا أ
في حيد كاحج، كيفيع مغ كبلمو  –أيزا  –بعس، كسا جعل الخاء كالغيغ 

مغ الغيغ. كمغ ثع يسكغ كمغ تختيب معجسو أف الخاء أرفع ) يعشي: أبعج( 
ف الخليل قدع الحلق ) السخخج الكلي( إلى مخخجيغ جدئييغ. أف نقػؿ: إ

حيث جعل  مخالفا ليحا التختيب، –رحسو هللا  –بيشسا كاف تختيب الذيخ 
                                                           

 .ٚ٘/ٔ( الدابقٔ)
 .ٚ٘،ٛ٘/ٔ( الدابقٕ)



 

 

1922 

مخارج الحلق الجدئية ثبلثة، كخرز لكل مخخج حخفيغ على ىحا الشحػ: 
 اليسدة ، الياء/ العيغ، الحاء/ الغيغ، الخاء. 

ة أصػات السخخج الدابع ) الحلؿية(، حيث رتبيا ككحلظ الذأف في مجسػع
رحسو  –على ىحا الشحػ: الخاء، البلـ، الشػف، بيشسا جاء تختيبيا عشج الذيخ 

على ىحا الشدق: البلـ، الشػف، الخاء. أما أصػات السخخج الخامذ )  –هللا 
الشصعية(، فقج رتبيا الخليل على ىحا الشحػ: الصاء، التاء، الجاؿ، بيشسا جاء 

على ىحا الشدق: الصاء، الجاؿ، التاء.  –رحسو هللا  –تختيبيا عشج الذيخ 
الذيخ دمحم مكي  كتججر اإلشارة إلى أف الخليل قج رتبيا على نحػ ما رتب

 .(ٔ)نرخ في مػضع آخخ مغ كتابو

جعل الياء الليشة ) غيخ السجية( مغ الحخكؼ  –رحسو هللا  –أف الذيخ  -ٖ
أيزا  –الحخكؼ الذجخية ثبلثة الخليل  جعالذجخية مع الجيع كالذيغ، بيشسا 

 نطختوالزاد بجال مغ الياء الليشة؛ كذلظ ناجع عغ كىغ: الجيع، كالذيغ، ك  –
كقج ا تفى بسخاعاة مجيتيا، فجعليا لصبيعة السددكجة لحلظ الرػت، ل األحادية

 جػؼية ىػائية.

جعل الحخكؼ الذفػية أربعة، كىغ: الفاء،  –رحسو هللا  –أف الذيخ  -ٗ
كالػاك ) كىػ يقرج الليشة السفتػحة في نحػ: كعج، أك الدا شة السفتػح ما 

لخليل فقج عجىا ثبلثة، أما ا قبليا في نحػ: يػـ(، كالباء السػحجة، كالسيع.
صبيعة لعغ نطختو األحادية ل -أيزا –دكف إدرج للػاك؛ كذلظ ناجع 

السددكجة لحلظ الرػت، كقج ا تفى بسخاعاة مجيتيا، فجعليا جػؼية ىػائية، 
  سا ىػ الحاؿ في الياء.

                                                           

 .ٛ٘/ٔ( العيغٔ)



 

 

1923 

لع يرشف الزاد مخخجيا بعج أف أسقصيا مغ  –رحسو هللا  –أف الذيخ  -٘
 – مخخجيالجيو فكانت جسلة األصػات السرشفة  حدمة األصػات الذجخية.

( ثبلثيغ صػتا، حيث راعى الصبيعة الرػتية ٖٓ) –شبقا لتلظ  الصخيقة 
( تدعة ٜٕالسددكجة لكل مغ الياء كالػاك، بيشسا كانت عجتيا عشج الخليل )

 كعذخيغ.

السخخج التاسع كالعاشخ عشج الذيخيغ متساثبلف، كىسا لحخكؼ السج )  -ٙ
كقج أكض  الخليل الػاك السدبػقتاف بحخكة مغ جشديسا(،  – الياء –األلف 

سخ التدسية بقػلو: " كسسيت جػفا؛ ألنيا تخخج مغ الجػؼ ... كىػائية: 
باعتبار . كقاؿ الذيخ دمحم مكي نرخ: " ... ألنيا (ٔ)في اليػاء"ىاكية نيا أل

ة كمغ ثع، فاف جسل .(ٕ) جػؼية" باعتبار مجيئيا مغ الجػؼىػائية، ك  السج
فسغ  .تدعة ال عذخة –عشج التحقيق  –ىحه األلقاب أك السخارج تبلغ عجتيا 

نطخ إلى مخخجيا، قاؿ إنيا جػؼية، كمغ نطخ إلى صفتيا، قاؿ إنيا ىػائية؛ 
حيث يكػف مسخ اليػاء كاسعا، ؼيسخ اليػاء حخا شليقا دكف اعتخاض أك 

 تزييق. 

نحػ مفرل، مع  االتجاه الثالث: سخد مخارج الحخكؼ الدبعة عذخ على
تحجيج األصػات الرادرة عغ كل مخخج، كتقديع السخخج الكلي إلى مخارج 

 جدئية على ىحا الشحػ:

 الجػؼ: كيخخج مشو حخكؼ السج الثبلثة. -ٔ

                                                           

 .ٚ٘/ٔ( العيغٔ)
 .ٜ٘( نياية القػؿ السفيج صٕ)



 

 

1924 

كيخخج مشو حخفاف، كىسا  –أبعجه مسا يلي الرجر  –أقرى الحلق  -ٕ
 ىسد فياء.

 كسب الحلق: كيخخج مشو عيغ فحاء ميسلتاف. -ٖ

 كيخخج مشو غيغ فحاء معجستاف. –خبو مسا يلي الفع أق –أدنى الحلق  -ٗ

كما يحاذيو مغ الحشظ  –أبعجه مسا يلي الحلق  –ما بيغ أقرى اللداف  -٘
 األعلى: مخخج القاؼ.

كما يحاذيو مغ الحشظ  – بعج مخخج القاؼ –ما بيغ أقرى اللداف  -ٙ
 األعلى: مخخج الكاؼ. 

مخخج الجيع كما يحاذيو مغ الحشظ األعلى:  ،ما بيغ كسب اللداف -ٚ
 كالذيغ كالياء غيخ السجية.

ما بيغ إحجى حافتي اللداف كما يحاذييا مغ األضخاس العليا: مخخج  -ٛ
 الزاد السعجسة.

ما بيغ حافتي اللداف معا بعج مخخج الزاد، كما يحاذييسا مغ اللثة:  -ٜ
 مخخج البلـ.

ف ما بيغ رأس اللداف، كما يحاذيو مغ لثة الثشيتيغ العلييغ: مخخج الشػ  -ٓٔ
 السطيخة.

ما بيغ رأس اللداف مع ضيخه مسا يلي رأسو، كما يحاذيو مغ لثة  -ٔٔ
 الثشيتيغ العلييغ أيزا: مخخج الخاء.

: مخخج الصاء فالجاؿ ما بيغ ضيخ رأس اللداف، كأصل الثشيتيغ الُعلييغ -ٕٔ
 فالتاء.



 

 

1925 

ما بيغ رأس اللداف كبيغ صفحتي الثشيتيغ العلييغ: مخخج الراد  -ٖٔ
 لداي.فالديغ فا

ما بيغ ضيخ اللداف مسا يلي رأسو، كبيغ رأس الثشيتيغ العلييغ: مخخج  -ٗٔ
 الطاء فالحاؿ فالثاء.

 ما بيغ باشغ الذفة الدفلى كرأسي الثشيتيغ العلييغ: مخخج الفاء. -٘ٔ

 ما بيغ الذفتيغ معا: مخخج الباء السػحجة فالسيع فالػاك غيخ السجية. -ٙٔ

: مخخج أحخؼ الغش -ٚٔ ة، كىي الشػف الدا شة كالتشػيغ حالة الخيذـػ
 إدغاميسا بغشة أك 

خفيت ، أك أإخفائيسا، كالشػف كالسيع السذجدتاف، كالسيع إذا أدغست في مثليا
   .(ٔ) عشج الباء

 تقييؼ وتقؾيؼ

ككاف ىػ ، (ٕ)  اف سيبػيو أكؿ مغ قجـ بيانا متقشا لسخارج حخكؼ العخبية
في معالجة تلظ القزية،   -هللا  رحسو –األساس الحي استشج عليو الذيخ 

كىحا ال يعشي أف كما كاف تسدكو بسا أكرده سيبػيو إال لذعػره بجقتو كإتقانو، 
يػض   كلساتو؛ دكف أفكردد  سيبػيو ذكخهقج قشع بسا  –رحسو هللا  –الذيخ 

 نؽيدة ، كتشبيياتؾيسة ، فقج كانت لو تحخيخات صػتيةك يديج شيئاغامزا أ
 ككضػحا، نػجد القػؿ فييا على ىحا الشحػ:زادت القزية جبلء 

                                                           

 .  ٚ٘-ٜٗ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .  ٖٖٗ،ٖٗٗ/ٗالكتاب (ٕ)



 

 

1926 

جسلة السخارج سبعة عذخ، حيث اعتبخ  –رحسو هللا  –جعل الذيخ   -ٔ
 –كسا فعل الخليل  –الجػؼ مخخجا مدتقبل؛ تخخج مشو حخكؼ السج الثبلثة 
جعل ككزع أصػاتو، فبيشسا جعليا سيبػيو ستة عذخ، حيث ححؼ الجػؼ، 

لياء، كلع يخاع الصبيعة السددكجة األلف مغ أقرى الحلق مع اليسدة كا
 ا تفى بليشيا، كلع يشطخ إلى مجيتيا.ف ك،لرػتي الياء كالػا

" فليذ الجػؼ مغ بيغ  يجافي الرػاب –رحسو هللا  –كقػؿ الذيخ 
السخارج؛ ألف الجػؼ يشرخؼ إلى البصغ، كالبصغ ليدت مغ جياز الشصق 

مغ الحشجخة، ثع  كال مغ أعزائو، كإنسا تبجأ السخارج في جياز الشصق
الحلق، ثع اللياة، ثع اللداف .. إلخ. كسا أف مخخج حخكؼ السج ليذ الجػؼ 

كإنسا حخكؼ السج تخخج مغ الفع، أك بعبارة أدؽ: مغ اللداف  –كسا قاؿ  –
بحيث تكػف السدافة بيشو كبيغ سقف الحشظ أكسع مشيا في الرػامت 

 .(ٔ) ليا"

ثبتتو الجراسات ألصػات السج كسا أ كإذا أردنا أف نتعخؼ على السخخج الجقيق
ف نو مغ مشصقة الغار كالصبق الليغ مع كسب اللداف "  السعسلية الحجيثة:

تخخج الفتحة كاأللف؛ عغ شخيق إراحة اللداف في قاع الفع، مع ارتفاع 
كمغ مشصقة  ..شؽيف ججا لػسصو في اتجاه مشصقتي الغار كالصبق الليغ.

دخة كياء السج؛ عغ شخيق رفع مقجـ اللداف الغار مع مقجـ اللداف تخخج الك
خاغ يدس  بسخكر اليػاء دكف احتكاؾ اتجاه مشصقة الغار، كلكغ مع تخؾ ففي 

... كمغ مشصقة الصبق الليغ مع مؤخخ اللداف تخخج الزسة ككاك  مدسػع
الليغ، كلكغ مع  السج، عغ شخيق رفع مؤخخ اللداف في اتجاه مشصقة الصبق

                                                           

 .٘٘( عغ علع التجػيج القخآني في ضػء الجراسات الرػتية الحجيثة صٔ)



 

 

1927 

اليػاء دكف احتكاؾ مدسػع؛ يراحب ذلظ استجارة تخؾ فخاغ يدس  بسخكر 
 .(ٔ)الذفتيغ كامتجادىسا لؤلماـ"

" كبالخجػع إلى مخبع الحخكات عشج دانياؿ جػند، نخى أف الحخكات قج 
انحرخت مخارجيا في ىحا السخبع، الحي يسثل كضع اللداف في الفع في 

كانت (، إف ٗىكحا: األلف تقع على مخبع رقع ) –أثشاء نصق الحخكات 
(، كالػاك على ٕ( إف كانت مفخسة، كالياء على رقع )٘مخققة، كعلى رقع )

 .  (ٕ) ("ٚرقع )

الحلق إلى ثبلثة مخارج جدئية، كجعل اليسدة  –رحسو هللا  –قدع الذيخ  -ٕ
كالياء مغ أقراه مسا يلي الرجر، كىحا الكبلـ ؼيو نطخ، فقج أثبتت 

تخخجاف مغ الحشجخة ) فتحة  اليسدة كالياءالجراسات الرػتية السعسلية أف 
. كيتع  (Glottal -السدمار(، " كيدسى الرػت حيشئح حشجخيا ) أك مدماريا

اليسدة، عغ شخيق غلق فتحة  -ٔفي ىحا السخخج إنتاج صػتيغ، ىسا: 
، بحيث ال يدس  لليػاء غلقا محكسا –الػتخاف الرػتياف  –السدمار 

الياء، عغ شخيق تزييق  -ٕبالسخكر، ثع فتحيا فتحا فجائيا ) انفجاري(. 
  .(ٖ) السجخى برػرة تدس  بسخكر اليػاء مع احتكاؾ )استسخاري("

                                                           

 .ٖٛٔ،ٜٖٔ( دراسة الرػت اللغػي صٔ)
األصػػات  ، كقػارف بػػ ٜٙ( عغ علع التجػيج القخآنػي فػي ضػػء الجراسػات الرػػتية الحجيثػة صٕ)

 –صػػات اللغػيػة ، األٜٜ،ٓٓٔدراسػات فػي علػع األصػػات اللغػيػة ص ، ٖٖ،ٖٗاللغػية ص
 .  ٜٕٔ-ٕٚٔرؤية عزػية كنصؿية ص

مقجمػػػػػػػػة للقػػػػػػػػارئ العخبػػػػػػػػي  –، كأيزػػػػػػػػا: علػػػػػػػػع اللغػػػػػػػػة ٜٖٔ( دراسػػػػػػػػة الرػػػػػػػػػت اللغػػػػػػػػػي صٖ)
، السخترػػػػخ فػػػػي ٕٕٔص -الفػنتيكػػػػا –، علػػػػع األصػػػػػات اللغػيػػػػة ٚ٘ٔ،ٜٚٔ،ٖٛٔصػػػػفحات

 . ٔٛ-ٗٚأصػات اللغة العخبية ص



 

 

1928 

كسا أثبتت التجارب الستشػعة ككسائل الؿياس الحجيثة  –كعلى ىحا: فاليسدة 
أما (. Laryngal Plosive Consonantصامت حشجخي انفجاري )  –

 Laryngal Voicelessجخي ميسػس )الياء: فيي صامت حش
Consonant.) 

 استشتاج

ة، لع يكغ على معخفة بػضيفة األكتار الرػتي –رحسو هللا  –يبجك أف الذيخ 
بجليل تدسيتيا  -كسا ذكخنا مغ قبل –بل لع يعخؼ حتى تخكيب الحشجخة 

إياىا أقرى الحلق، كاعتبارىا جدءا قريا مغ الحلق. كىشاؾ احتساؿ آخخ، 
، أقرى الحلقجدءا مغ  حشجخةالقج اعتبخ  –رحسو هللا  –ىػ: أف الذيخ 

ية، أك أف تكػف العبلقة بيشيسا أشلق الكل، كأراد الجدء، كالعبلقة بيشيسا الكلف
السجاكرة، كيجعع ىحا الفخض ما ذكخه صاحب الخعاية في ثشايا حجيثو عغ 
حخكؼ السج، قاؿ: " كزاد غيخه ) الخليل( معيغ )حخكؼ السج الثبلثة( 

 .(ٔ) الحلق، كىػ يترل بالجػؼ"اليسدة؛ ألف مخخجيا مغ أقرى 

أما مخخج اليسدة عشج كيؤكج ىحا االفتخاض ما ذكخه بعس السحجثيغ: " 
السحجثيغ: فقج جعلو بعزيع مغ أقرى الحلق، مػافقا ما عليو العلساء 

 ، كبعزيع بأنو مغ(ٖ) ، كعبخ عشو بعزيع بأنو مغ السدمار نفدو(ٕ) العخب
في أعلى الحشجخة، كسبق أف ذكخنا  -ـػكسا ىػ معل –، كالسدمار (ٗ) الحشجخة

                                                           

، تحقيػػق: ٕٗٔلقػخاءة كتحقيػق لفػظ الػتبلكة ص( أبػػ دمحم مكػي بػغ أبػي شالػب: الخعايػة لتجػيػج أ)
 .  ـٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔد. أحسج حدغ فخحات، دار عسار، عساف، الصبعة الثالثة

 . ٕٔٔ،ٕٕٔكمغ ىؤالء السدتذخؽ الفخندي جاف كانتيشػ، دركس في أصػات العخبية ص( ٕ)
 . ٚٚاألصػات اللغػية ص (ٖ)
 . ٙٙ، السرصل  الرػتي صٜٗٔعلع األصػات ص( ٗ)



 

 

1929 

إمكاف شسػؿ لفظ الحلق عشج القجامى الحشجخة أيزا، كعلى ىحا فبل خبلؼ 
ٔ) في كصف مخخج اليسدة" إذ كال يختلف األمخ كثيخا بالشدبة للياء،  .(

 يػصف بأنو أقرى حلقي مخة، كمدماري أخخى، كحشجخي ثالثة. 

الخبلؼ بيغ غ أف أقػؿ: إف كفي ضػء ىحه الحقائق السبيشة أعبله يسك
القجامى كالسحجثيغ خبلؼ لفطي، ليذ لو تعلق باختبلؼ السعشى أك الفكخة 

 - التي يخاد التعبيخ عشيا، كإنسا ىػ اختبلؼ في السرصل  كشخيقة التعبيخ
 . ليذ إال

كىػ الغيغ كالخاء مغ أدنى الحلق مسا يلي الفع،  –رحسو هللا  –جعل الذيخ 
 تت الجراسات الحجيثة أف ىحيغ الحخفيغ شبؿيافرأس الحلق. كقج أثب

(Velar)كىػ الجدء الخخػ مغ مؤخخة سقف ، كيقرج بالصبق: الحشظ الليغ ،
مع أقرى ) مؤخخ ( اللداف، إال أف األكلى مجيػرة، كالثانية  الحشظ

فجعل  -رحسو هللا –كمغ السحجثيغ مغ عبخ بعبارة الذيخ  .(ٕ) .ميسػسة
 .(ٖ) إلى الفع الحلق  مخخجيسا مغ أدنى

 كنخلز مغ ذلظ: أنو ال يخخج مغ الحلق إال صػتا العيغ كالحاء
(Pharyngeal) مغ كسب الحلق، بيشسا  –رحسو هللا  –، كقج جعليسا الذيخ

كمغ  .، كىػ قخيب مغ األكؿ(ٗ) جعليسا السحجثػف مغ الحلق مع جحر اللداف
                                                           

، دار الخشػيج، ٖٗٓحداـ سعيج الشعيسػي: الجراسػات الليجيػة كالرػػتية عشػج ابػغ جشػي ص( د. ٔ)
 ـ. ٜٓٛٔمشذػرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ، الجسيػرية العخاؾية

، السخترػػخ ٕٕٓص -الفػنتيكػػا –، علػػع األصػػػات اللغػيػػة ٖٛٔ( دراسػػة الرػػػت اللغػػػي صٕ)
 . ٕٜ-ٜٓفي أصػات اللغة العخبية ص

 . ٘ٚغػية صاألصػات الل (ٖ)
، السخترػػخ ٕٕٓص -الفػنتيكػػا –، علػػع األصػػػات اللغػيػػة ٜٖٔ( دراسػػة الرػػػت اللغػػػي صٗ)

 . ٗٛفي أصػات اللغة العخبية ص



 

 

1930 

مغ كسب سا فجعل مخخجي -رحسو هللا –السحجثيغ مغ عبخ بعبارة الذيخ 
 .(ٔ) الحلق

بعج  -الكاؼ ليػيا؛ مغ أسفل اللداف  –رحسو هللا  –جعل الذيخ  -ٖ
كمسا يليو مغ الحشظ األعلى، أي: ما يقخب  –مخخج القاؼ مغ اللداف 

مشيسا إلى خارج الفع. كقج أثبتت الجراسات الحجيثة أف ىحا الحخؼ شبقي، 
 .(ٕ) يخخج مغ مخخج الغيغ كالخاء

ال يخخج مغ  وأن –اء على كجية نطخ السحجثيغ بش –كنخلز مغ ذلظ 
، " كيدسى بػ مشصقة اللياة مع مؤخخ اللداف إال حخؼ كاحج، كىػ القاؼ

كيتع إنتاجو عغ شخيق اتراؿ مؤخخ ( Postpalatale -الخلفي (ٖ)الغاري )
اللداف بسشصقة اللياة مع الصبق الليغ برػرة ال تدس  بسخكر اليػاء، يعؿبو 

 .(ٗ) تدخي  فجائي لو"

ككاف بعس السحجثيغ قج أشلق على ىحيغ الرػتيغ مرصل  " الحخكؼ 
األقرى حشكية"، ثع فرل القػؿ بأف القاؼ ليػي أ ثخ مشو أقرى 

 .(٘)حشكي
 خالصة ورؤية 

، كىػ يجؿ صائبلرػت القاؼ  (Uvular)إف استعساؿ مرصل  ليػي  -ٔ
  ت األخخى.اخج داللة قاشعة، كيغشي عغ الرصلحعلى السخ

                                                           

 . ٘ٚ،ٙٚاألصػات اللغػية ص( ٔ)
 . ٕٕٓص -الفػنتيكا –، علع األصػات اللغػية ٖٛٔ( دراسة الرػت اللغػي صٕ)
 .  ٜٙالتدسية العتبارات عجيجة، السرصل  الرػتي ص يتحفظ الجكتػر عبج العديد الريغ على ىحه( ٖ)
 ( الدابق نفدو. ٗ)
 . ٓٓٔدركس في علع أصػات العخبية ص (٘)



 

 

1931 

قرى الحشظ جعلو السحجثػف حيدا ألصػات الغيغ كالخاء مرصل  أ  -ٕ
صػتي الغيغ كالخاء مغ مشصقة  -رحسو هللا –كالكاؼ، بيشسا جعل الذيخ 

يكػف لرػت  -بحدب ترػره –رى الحشظ ، كعليو؛ ف ف مرصل  أقالحلق
الكاؼ، كيسكغ إدخاؿ صػت القاؼ مع االحتفاظ لو بسخخجو السدتقل كىػ 

جثػف على كصف الكاؼ بأنو مغ حخكؼ أقرى اللياة، كقج أجسع السح
 .   (ٔ) الحشظ

مخخج الجيع كالذيغ كالياء غيخ السجية:  -رحسو هللا  –جعل الذيخ   -ٗ
كقج ذكخ بعس مسا بيغ كسب اللداف، كما يحاذيو مغ الحشظ األعلى. 

أف ىحه األحخؼ تخخج مغ كسب مقجـ اللداف، أي: دكف شخؼ  السحجثيغ
اللداف، كالتحكؽ كالتجخبة السكخراف يقزياف اللداف، كليذ مغ كسب كل 

  .(ٕ) بيحا

(، حيث Preplataleكقج سساه الجرس الرػتي الحجيث بالغار األمامي )
يتع رفع مقجـ اللداف في اتجاه مشصقة الغار بذكل يدس  بسخكر اليػاء، 
كلكغ مع حجكث احتكاؾ شؽيف في الياء غيخ السجية، كبرػرة تدس  

اف بسشصقة الغار ي الذيغ. أما الجيع فيترل مقجـ اللدبحجكث احتكاؾ زائج ف
ؿبو كقفة قريخة يلييا تدخي  بصئ لليػاء؛ مسا يشتج صػتا اتراال محكسا؛ يع

 .(ٖ) يجسع بيغ االنفجار كاالحتكاؾ

                                                           

 . بترخؼ ٔٚرصل  الرػتي ص( السٔ)
 بترخؼ.  ٓٓٔ( السخترخ في أصػات العخبية صٕ)
 -الفػنتيكػػػػا –بترػػػػخؼ، كأيزػػػػا: علػػػػع األصػػػػػات اللغػيػػػػة  ٖٚٔ( دراسػػػة الرػػػػػت اللغػػػػػي صٖ)

 .  ٕٕٓص



 

 

1932 

كمغ السحجثيغ . (ٔ) كمغ السحجثيغ مغ يشدب ىحه األصػات إلى كسب الحشظ
لسخخج " األدنى مغ استعسل مرصلحا آخخ في كصف أصػات ىحا ا

حشكية"، كفدخ األدنى حشكية، بأنيا ىي التي تكػف مغ كسب اللداف ككسب 
األصػات بأنيا مغ  يرف . كىػ استعساؿ غيخ صحي ، فكيف(ٕ) الحشظ"

كسب الحشظ ثع يصلق على السػضع " أدنى الحشظ"؟ ال شظ أنو اضصخاب 
 .(ٖ) كاض 
 تعقيب

 تدسية صائبة، كيذخكيا فيتدسية كسب الحشظ التي استعسليا السحجثػف 
كمغ قبلو  -رحسو هللا –صحتيا مرصل  كسب اللداف الحي استخجمو الذيخ 

علساء العخبية كالتجػيج. كبياف ذلظ: أف السحجثيغ ندبػا السخخج إلى العزػ 
الثابت، كىػ الحشظ، أما األقجمػف: ف نيع يشدبػف السخخج إلى العزػ 

حيث ال يتع الشصق إال بالتقاء  –الستحخؾ، كىػ اللداف مع إشخاؾ الحشظ 
كىع بحلظ يشدبػف السخخج إلى العزػ البارز في عسلية  -عزػيغ

 الترػيت.

مخخج الزاد السعجسة: مسا بيغ إحجى   -رحسو هللا  –جعل الذيخ  -٘
 أثبتت الجراسات السعسليةك حافتي اللداف كما يحاذييا مغ األضخاس العليا، 

                                                           

 . ٜٙاألصػات اللغػية ص (ٔ)
 . ٛٛدركس في علع أصػات العخبية ص (ٕ)
 . ٖٚالسرصل  الرػتي ص (ٖ)



 

 

1933 

تي اللداف أك أحجىسا؛ مع ارتكاز " مغ حاف :(ٔ) أنو حخؼ أسشاني لثػي 
  .(ٕ) شخفو على لثة الثشايا العليا"

إنسا يشصبق على "  صػت الزاد: لسخخج–رحسو هللا  –الذيخ لعل كصف ك 
الزاد العخبية القجيسة، التي استحالت في ألدشة الشاشقيغ بالعخبية اليػـ إلى 

بل  .(ٖ) د"جسيعا الػصف الستقجـ لسخخج الزاعجة أصػات ال يشصبق علييا 
لييا حتى تعخض لتصػرات نصؿية لع نتعخؼ ع يبجك أنوإف نصق ىحا الرػت 

   .، كتحتاج إلى مديج مغ التأمل كاالستقراءاآلف تعخفا كاؼيا

مخخج البلـ: مسا بيغ حافتي اللداف معا   -رحسو هللا  –جعل الذيخ  -ٙ
ية أنو أثبتت الجراسات السعسل، ك بعج مخخج الزاد، كما يحاذييسا مغ اللثة

: " يتع نصقو عغ شخيق اتراؿ شخؼ اللداف باللثة اتراال (ٗ)حخؼ لثػي 
محكسا يسشع مخكر اليػاء مغ األماـ، كلكغ يدس  بسخكره: إما مغ إحجى 

   كىػ قخيب مغ األكؿ. .(٘)"الجانبيغجانبي اللداف، أك مغ كبل 

سا بيغ رأس م :مخخج الشػف السطيخة  -رحسو هللا  –جعل الذيخ  -ٚ
أثبتت الجراسات السعسلية أنو ، ك ، كما يحاذيو مغ لثة الثشيتيغ العلييغاللداف

: " يتع نصقو عغ شخيق اتراؿ شخؼ اللداف باللثة (ٙ)حخؼ لثػي أيزا
اتراال محكسا يسشع مخكر اليػاء، كتخؽيس الصبق الليغ ليدس  بسخكر 

                                                           

 . ٜٕٔص -الفػنتيكا –، كأيزا: علع األصػات اللغػية ٖٙٔ( دراسة الرػت اللغػي صٔ)
 . ٙٓٔ( السخترخ في أصػات العخبية صٕ)
 . ٗٚٔ( الجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج صٖ)
 . ٕٕٔص -الفػنتيكا –، كأيزا: علع األصػات اللغػية ٖٙٔالرػت اللغػي ص( دراسة ٗ)
، ٕٕٔص -الفػنتيكػػػا –، كأيزػػػا: علػػػع األصػػػػات اللغػيػػػة ٖٚٔ( دراسػػػة الرػػػػت اللغػػػػي ص٘)

 . ٚٓٔالسخترخ في أصػات اللغة العخبية ص
 . ٕٕٔص -الفػنتيكا –، كأيزا: علع األصػات اللغػية ٖٙٔ( دراسة الرػت اللغػي صٙ)



 

 

1934 

رحسو  -.  كىحا ال يتشاقس مع ما قالو الذيخ(ٔ)اليػاء مغ تجػيف األنف"
كإنسا يسكغ أف نزيف على عبارة الذيخ كضيفة التجػيف األنفي في  -هللا

 .إنتاج ىحا الرػت

مخخج الخاء: ما بيغ رأس اللداف مع ضيخه   -رحسو هللا  –جعل الذيخ  -ٛ
أثبتت الجراسات مسا يلي رأسو، كما يحاذيو مغ لثة الثشيتيغ العلييغ أيزا، ك 

ٕ)السعسلية أنو حخؼ لثػي أيزا و عغ شخيق ضخب شخؼ : " يتع نصق(
كىحه الزخبات ىل التي يقػـ بيا ضيخ  .(ٖ)اللداف في اللثة ضخبات متتالية"

 رأس اللداف كسا أشلق عليو الذيخ.
 تعقيب

ة الثبلث لسخخج األصػات –رحسو هللا  –كنػد أف نقػؿ: إف ترػيخ الذيخ 
الخاء( يفػؽ الػصف، كيحػز اإلعجاب، كأنو ال يختلف  –الشػف  –البلـ )
، كسا أنو كاف دؾيقا في غ تػصيف السحجثيغ إال في االصصبلح فحدبع

تعييغ مخخج لكل صػت مشيا على حجة؛ بجال مغ إدماج الثبلثة في مخخج 
 .كاحج كلي

مخخج الصاء كالجاؿ كالتاء: ما بيغ ضيخ  -رحسو هللا  –جعل الذيخ  - ٓٔ
 كصف كلع يدد بعس السحجثيغ في رأس اللداف، كأصل الثشيتيغ الُعلييغ.

                                                           

، ٕٕٔص -الفػنتيكػػػا –، كأيزػػػا: علػػػع األصػػػػات اللغػيػػػة ٖٙٔ( دراسػػػة الرػػػػت اللغػػػػي صٔ)
 . ٓٔٔالسخترخ في أصػات اللغة العخبية ص

 . ٕٕٔص -الفػنتيكا –، كأيزا: علع األصػات اللغػية ٖٙٔ( دراسة الرػت اللغػي صٕ)
، ٕٕٔص -الفػنتيكػػػا –، كأيزػػػا: علػػػع األصػػػػات اللغػيػػػة ٖٚٔ( دراسػػػة الرػػػػت اللغػػػػي صٖ)

 . ٛٓٔالسخترخ في أصػات اللغة العخبية ص



 

 

1935 

ٔ)مخخج األصػات الثبلثة عسا ذكخه الذيخ . كأضاؼ إلييا آخخكف مقجـ (
. فيي لدانية مغ جية، كأسشانية مغ جية أخخى، كلثػية مغ جية (ٕ)اللثة
كال يخفى أف ىحه التدسيات باعتبار األعزاء التي تذتخؾ في  ثالثة.

ية، كال إنتاجيا، فتارة تشدب إلى ىحا ، كأخخى إلى تلظ، كال غبار في التدس
 مذاحة في االصصبلح ما دامت الفكخة كاحجة.

مخخج الراد كالديغ كالداي: ما بيغ رأس  -رحسو هللا  –جعل الذيخ  -ٔٔ
السحجثػف في تحجيج كىحا ما ذكخه اللداف كبيغ صفحتي الثشيتيغ العلييغ. 

 .(ٗ)كأضاؼ بعزيع اللثة كاألسشاف .(ٖ)ة الرػتيةمخخج ىحه السجسػع
  تعقيب

في تحخيخه مخخج ىحه السجسػعة  –رحسو هللا  –ع مغ أف الذيخ على الخغ
الرػتية، قج بجا متأثخا بالخليل؛ الحي جاء كصفو عاما ليحا السخخج، حيث 
قاؿ: " ... كالراد كالديغ كالداء أسلية؛ ألف مبجأىا مغ أسلة اللداف، كىي 

ا الثشاي ككحلظ ابغ جشي حيغ قاؿ: " كمسا بيغ .(٘)مدتجؽ شخؼ اللداف"
. ككحلظ فعل مكي بغ أبي (ٙ)كشخؼ اللداف مخخج الراد كالداي كالديغ"

  .(ٚ)شالب؛ حيث لع يدد شيئا عسا ذكخه الخليل
                                                           

 . ٗ٘ٔمقجمة للقارئ العخبي ص –( علع اللغة ٔ)
 . ٕٓٔ، كأيزا: السخترخ في أصػات اللغة العخبية صٖٙٔ( دراسة الرػت اللغػي صٕ)
 -الفػنتيكػػا –، كأيزػا: علػع األصػػػات اللغػيػة ٕ٘ٔ( السخترػخ فػي أصػػػات اللغػة العخبيػػة صٖ)

 .  ٕٗٔص
 . ٖٙٔراسة الرػت اللغػي ص( دٗ)
 .  ٛ٘/ٔ( العيغ٘)
 . ٚٗ/ٔاإلعخاب ( سخ صشاعةٙ)
 . ٓٗٔ( الخعاية صٚ)



 

 

1936 

كاف أ ثخ دقة في  –رحسو هللا   –أقػؿ على الخغع مغ ذلظ، إال أف الذيخ 
تحجيج ىحا السخخج، حيث قاؿ: " السخخج الثالث على ما حققو أبػ شامة: ما 

ف كبيغ صفحتي الثشيتيغ العلييغ؛ أعشي صفحتييسا الجاخلتيغ: بيغ رأس اللدا
كيخخج مشو الراد، فالديغ السيسلتاف، فالداي، كال يترل رأس اللداف 

أدخل، كالداي أخخج، كالديغ متػسب. بالرفحتيغ، بل يدامتيسا، كالراد 
كفي القػؿ السفيج: كالراد كالديغ كالداي مغ مخخج كاحج؛ كىػ شخؼ اللداف 

الثشايا العليا، كتبقى فخجة قليلة بيغ اللداف كالثشايا عشج الحكخ، كتدسى  كفػيق
ىحه الثبلثة أسلية لخخكجيا مغ أسلة اللداف؛ أي ما دؽ مشو، كتدسى أيزا 

  .(ٔ)حخكؼ الرفيخ"

أدرؾ الصبيعة  –رحسو هللا  –أيقشا أف الذيخ  -ٔكإذا تأملشا ىحا الشز: 
صؿية حاؿ إخخاج ىحه األصػات، الفديػلػجية التي ترحب األعزاء الش

للثشايا تيغ يحيث يقتخب شخؼ اللداف مع ما يقابلو مغ الرفحتيغ الجاخل
العليا، بحيث ال يحجث التراؽ ) كال يترل رأس اللداف بالرفحتيغ، بل 
يدامتيسا (،  كإنسا يتع التزييق بيشيسا، بحيث يتكػف مسخ ضيق عخيس 

لية للثشايا العليا ) كتبقى فخجة قليلة يسخ مشو اليػاء، ؼيرصجـ باألسص  الجاخ
(، ؼيسخ مغ بيشيا؛ محجثا الرفيخ الحي ندسعو حكخبيغ اللداف كالثشايا عشج ال

 معيا.   

بالسبلحطة الحاتية انقداـ ىحا السخخج إلى  –رحسو هللا  –أدرؾ الذيخ  -ٕ
حيث تخخج األصػات األصػات الثبلثة مغ ثبلث نقاط  ثبلثة مخارج جدئية:

الراد أدخليا، كالديغ أكسصيا، كالداي أبعجىا، كىي  ؛غيخ متصابقة بةمتقار 
، كالتي اتدع بيا مغ اإلضافات الؿيسة التي تديج القزية جبلء ككضػحا

                                                           

 .  ٗ٘( نياية القػؿ السفيج صٔ)



 

 

1937 

كقج كافق الذيخ في ذلظ  – على ما سشػضحو –الذيخ في تحخيخ السخارج 
الخليل في تختيبو لسخارج أصػات ىحا السخخج، كلكغ الخليل لع يشز على 

 . ذلظ

ما بيغ ضيخ اللداف مسا يلي رأسو، كبيغ  -رحسو هللا  –جعل الذيخ  -ٕٔ
كقج تصابقت عبارة  رأس الثشيتيغ العلييغ: مخخج الطاء فالحاؿ فالثاء.

السحجثيغ مع كبلـ الذيخ، يقػؿ د. عراـ نػر الجيغ: " األصػات اللثػية: 
ربة، ما بيغ ... كىي ثبلثة أصػات: ظ، ذ، ث. كمخارج ىحه األصػات متقا

 كىػ الػصف .(ٔ)يلي رأسو، كبيغ رأس الثشيتيغ العلييغ"ضيخ اللداف مسا 
الحي أشار إليو د. أحسج مختار عسخ بعبارة أخخى، حيغ قاؿ: "  نفدو

. (Interdental) األسشاف مع حج اللداف: كيدسى الرػت حيشئح أسشانيا
ء كالطاء، عغ كيتع في ىحا السخخج إنتاج ثبلثة أصػات، ىي: الحاؿ كالثا

شخيق مبلمدة شخؼ اللداف لؤلسشاف العليا برػرة تدس  بسخكر اليػاء، 
 . (ٕ) كلكغ مع حجكث احتكاؾ استسخاري..."

 تعقيب

مبلحطتو الجؾيقة للفارؽ  -رحسو هللا –يجسل بشا أف ندجل للذيخ  -ٔ
 ) ص، س، ز(، ظ، ذ، ث(، كالفديػلػجي الجػىخي حاؿ نصق كل مغ )

ػعتيغ متقاربة، إال أف ىشاؾ اختبلفا أدركو الذيخ فسع أف مخارج السجس
ظ، ذ، ث( أقخب إلى خارج الفع مغ مخخج : " كىحا السخخج ) يعشي: بقػلو

                                                           

 . ٕ٘ٔص -الفػنتيكا –( علع األصػات اللغػية ٔ)
 . ٖ٘ٔ( دراسة الرػت اللغػي صٕ)



 

 

1938 

ص، س، ز(، باعتبار رأس اللداف؛ ألف مخخج ) يعشي: السخخج الدابق 
   .(ٔ)رأس اللداف ؼيو أقخب إلى خارج الفع مشو في السخخج الدابق"

ة ىحا الػضع الفديػيػجي حاؿ الشصق الختلصت كنقػؿ: إنو لػال مخاعا
أصػات السجسػعة األكلى بالثانية. كبياف ذلظ: أف أسلة اللداف ) كىي 

بخأس اللداف ال  -رحسو هللا –مدتجؽ شخؼ اللداف( أك ما عبخ عشو الذيخ 
تبلمذ الثشايا العليا، كإنسا تقتخب اقتخابا شجيجا بحيث ال يحجث التراؽ عشج 

ظ، ذ، ث( ف ف جدء بارزا مغ شخؼ )أما عشج نصق ، نصق) ص، س، ز(
   اللداف يخخج مغ الفع مبلمدا أشخاؼ الثشايا العليا.

كمغ ثع؛ ف ف قػؿ الذيخ الدابق ؼيو تجػز كاض ؛ ألف رأس اللداف ال يخخج 
عشج نصق األصػات  مصلقا حاؿ نصق األصػات األسلية، كإنسا يتع خخكجو

  اللثػية.

 -هللارحسو  –ي السبلحطة الدابقة إدراؾ الذيخ كيؤكج ما استخلرشاه ف -ٕ
ظ، )ة الثانيةج نصق أصػات السجسػعالخارج مغ الفع عش اللداف جدءلكسية 

حيث قاؿ ؼيسا كلع يشػه على ذلظ في أصػات السجسػعة األكلى، ذ، ث(، 
باعتبار قخب اللداف إلى نقلو عغ اإلماـ السخعذي: " كجو التختيب ىشا 

خب إلى الخارج في الثاء أ ثخ مسا يقخب في أختييا، الخارج، فاللداف يق
يجؿ على أف الذيخ كىحا  .(ٕ)كيقخب إليو في الحاؿ أ ثخ مسا يقخب في الطاء"

جدئية تختلف  على كعي عسيق بأف ىحا السخخج يتكػف مغ ثبلثة مخارج
 باختبلؼ شػؿ جدء اللداف الخارج مغ الفع عشج نصق ىحه األصػات، كىػ

                                                           

 .  ٗ٘( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .  ٗ٘( نياية القػؿ السفيج صٕ)



 

 

1939 

رب الرػتية الحجيثة، مسا يجؿ على أنشا أماـ عالع فخيج ؼيسا تؤكجه التجاما 
 بعلع األصػات الفديػلػجي. -حجيثا –يدسى 

ة الرػتية باألصػات اللثػية، ىحه السجسػع -رحسو هللا –لّقب الذيخ  -ٖ
كىػ في  .(ٔ)قاؿ: " ... كتدسى ىحه الثبلثة ِلَثػية؛ لخخكجيا مغ قخب اللثة"

يو تجػز كبيخ؛ ألنو ال دخل للثة في نصق ىحه ذلظ متأثخ بالخليل " كىحا ؼ
دتحق ىحا اللقب ىػ السجسػعة األصػات، فكيف تلقب بأنيا لثػية!! كالحي ي

الرػتية ) ط، د، ت(، الشتخاؾ اللثة في نصقيا، كأما ىحه ؼيسكغ أف تلقب 
  .(ٕ)بأنيا أصػات بيغ أسشانية"

ى كرأسي الثشيتيغ ما بيغ باشغ الذفة الدفل -رحسو هللا –جعل الذيخ  -ٖٔ
كىػ في ذلظ متفق مع ما أثبتو الجرس الرػتي . العلييغ: مخخج الفاء

. أما (٘)، كتابعو ابغ جشي(ٗ)كقج فصغ إلى ذلظ مغ قبل سيبػيو .(ٖ)الحجيث
الخليل فقج جعليا مع الباء كالسيع مغ مخخج كاحج، كىػ ما بيغ الذفتيغ، 

ػاب؛ ألف ألشخاؼ الثشايا كىػ ما يجافي الر. (ٙ)(Labial) كسساىا شفػية
أسشاني يسكغ أف ندسيو العليا دكرا بارزا في إنتاج ىحا الرػت، فيػ صػت 

 .(ٚ)(Labiodental)شفػي 

                                                           

 بق نفدو. ( الدأ)
 . ٘ٙ( عغ علع التجػيج القخآني في ضػء الجراسات الرػتية الحجيثة صٕ)
 –، علػع األصػػات اللغػيػة ٘٘ٔ، أصػػات اللغػة العخبيػة صٖ٘ٔ( دراسة الرػػت اللغػػي صٖ)

 . ٖٓ، دركس في علع أصػات العخبية صٕٙٔص -الفػنتيكا
 .  ٖٖٗ/ٗ( الكتابٗ)
 . ٛٗ/ٔاإلعخاب ( سخ صشاعة٘)
 .  ٛ٘/ٔ( العيغٙ)
 . ٖٖٔ( دراسات في علع األصػات اللغػية صٚ)



 

 

1940 

ما بيغ الذفتيغ معا: مخخج الباء السػحجة  -رحسو هللا –جعل الذيخ  -ٗٔ
 .(ٔ)كىػ في ذلظ متأثخ بديبػيو كابغ جشي فالسيع فالػاك غيخ السجية.

 تعقيب

في أف الباء  -رحسو هللا –جرس الرػتي الحجيث مع الذيخ يتفق ال -ٔ
التي ىي صامت،  - أما إدخالو الػاك غيخ السجية .(ٕ)كالسيع مسا بيغ الذفتيغ

 الػاك التي في نحػ: َكرؽ،  (Semi Vowel)  أك مغ أشباه أصػات الليغ 
ج ألف مخخ فغيخ صحي  "  ، متابعا سيبػيو كابغ جشي؛مع الباء كالسيع -كَقْػـ

ىحه الػاك مغ مؤخخ اللداف، حيغ يختفع قليبل إلى الحشظ األعلى بعج 
( على مخبع الحخكات لجانياؿ جػند، كلعل الحي أدى إلى ٛالسؿياس رقع )

ىحا اللبذ؛ ذلظ الجكر البارز للذفتيغ عشج نصق الػاك: مغ استجارتيسا، 
 كتقلريسا، كبخكزىسا مذكلتيغ فتحة دائخية 

 .(ٖ)الػاك تخخج مغ الذفتيغ" ضيقة، فطغ العلساء أف

كقج ذىب السحجثػف مغ علساء األصػات إلى أف السخخج األص  للػاك غيخ 
الذفتيغ  يقػؿ د. أنيذ: " أما مخخج الػاك فليذالسجية، ىػ أقرى اللداف، 

 سا ضغ القجماء؛ بل ىػ في الحؿيقة مغ أقرى اللداف حيغ يلتقي بأقرى 
، أك بعبارة أدؽ تكسل بيا يدتجيخافحيغ الشصق  الحشظ؛ غيخ أف الذفتيغ

 .(ٗ)استجارتيسا"
                                                           

 . ٛٗ/ٔاإلعخاب ، سخ صشاعةٖٖٗ/ٗ( الكتابٔ)
 . ٕٙٔص -الفػنتيكا –، علع األصػات اللغػية ٖ٘ٔ( دراسة الرػت اللغػي صٕ)
، كقػارف بػػػ دراسػات فػي ٚٙ( عغ علع التجػيج القخآني في ضػء الجراسات الرػتية الحجيثة صٖ)

 . ٓٓٔ،ٔٓٔػية صفي علع األصػات اللغ
، حيػث كصػفو د. بذػخ مخخجيػا، ٜٖٙ، كقارف بػ علع األصػات ص٘ٗ( األصػات اللغػية صٗ)

== 



 

 

1941 

كلػ جاز لشا أف نعتحر عغ الذيخ: فقج نقل عغ السخعذي ما يفيج إدرا و 
لسذاركة الذفتيغ غيخىا مغ األعزاء الشصؿية في إنتاج بعس تلظ 

أعشي الفاء كالباء  –األصػات، حيث قاؿ: " ... كىحه الحخكؼ األربعة 
، كإف كاف بسذاركة شفيية كشفػية لخخكجيا مغ الذفةتدسى  -كالػاك كالسيع

 .(ٔ)غيخىا في البعس"

كلعلو يقرج بالجسلة األخيخة: مذاركة رأسي الثشييتيغ العلييغ لباشغ الذفة 
الدفلى عشج الشصق بالفاء كسا نز على ذلظ، كمذاركة مؤخخ اللداف 

ف ذلظ للذفتيغ عشج الشصق بالػاك غيخ السجية، كإف لع يشز على ذلظ، ف 
 .، فزبل عغ الستسكغداء القخآنيفي فغ األالسبتجئ مسا ال تخصئو حاسة 

التفاتة ذكية إلى الػضع الفديػلػجي  -رحسو هللا –التفت الذيخ  -ٕ
ما بيغ الذفتيغ معا: كيخخج مشو نصق األصػات الثبلثة، قاؿ: " للذفتيغ عشج 

كالباء كالسيع الباء السػحجة، فالسيع، فالػاك، إال أف الػاك بانفتاحيسا، 
 .(ٕ)بانصباقيسا، كانصباقيسا مع الباء أقػى مغ انصباقيسا مع السيع"

في  -كسا ىي عادتو –فاء التعقيب  -رحسو هللا –ل الذيخ استعس -ٖ
جؿ على كعيو العسيق بأف ىحه مسا يتختيب الحخكؼ داخل السخخج؛ 

، بةمتقار  األصػات ال تخخج مغ نقصة كاحجة، كإنسا تخخج مغ نقاط متفاكتة
كقج جّلى تلظ الحؿيقة بسا نقلو عغ السخعذي: " ... كلعل كجو التختيب ىشا 

: يلي البذخة، أف لكل مغ الذفتيغ شخفيغ: شخؼ يلي داخل الفع، كاآلخخ

                                                                                                                                                                 
== 

 مخخجيا، بأنو صامت ) أك نرف حخكة( مغ أقرى اللداف شفػي.
 .  ٘٘( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 ( الدابق نفدو. ٕ)



 

 

1942 

فالسشصبق في الباء: شخفا الذفتيغ اللحاف يلياف داخل الفع، كالسشزع في 
  .(ٔ)ع: كسصيسا"الػاك: شخفاىسا اللحاف يلياف البذخة، كالسشصبق في السي

الخيذػـ: مخخج أحخؼ الغشة، كىي الشػف  -رحسو هللا –جعل الذيخ  -٘ٔ
 الدا شة كالتشػيغ حالة إدغاميسا بغشة أك إخفائيسا، كالشػف كالسيع السذجدتاف،

كىػ ما عبخ عشو سيبػيو  .خفيت عشج الباءكالسيع إذا أدغست في مثليا، أك أ
بحلظ الشػف كالسيع السخفاتيغ  الذيخ يقرج. ك (ٕ)بالشػف الخؽيفة -مغ قبل –

حيث يتحػالف في تلظ األحػاؿ عغ مخخجيسا حاؿ إدغاميسا أك إخفائيسا، 
 -الحي ىػ رأس اللداف في األكؿ، كما بيغ الذفتيغ في الثاني –األصلي 

 إلى الخيذػـ.
 تعقيب

الستحخكتيغ أك الدا شتيغ حاؿ اإلضيار، تفخيق الذيخ بيغ الشػف كالسيع  -ٔ
شػف كالسيع الدا شتيغ حاؿ اإلخفاء كاإلدغاـ بغشة في السخخج؛ ىػ ما كبيغ ال

 . (ٖ)عليو الجرس الرػتي الحجيث

ل اللداف في الشػف، سَ  اف الذيخ على كعي عسيق بأنو ال بج مغ عَ  -ٕ
ل الذفتيغ في السيع مصلقا حتى في حالة اإلخفاء كاإلدغاـ بغشة، ككحا سَ كعَ 

إلضيار، كمع ذلظ فقج خّرز لكل ل في حالة التحخيظ كاسَ للخيذػـ عَ 
مشيسا مخخجا في الحالتيغ، كقج أجاب عغ ذلظ بقػلو: " ... ألنيع نطخكا 
لؤلغلب فحكسػا لو بأنو السخخج، فلسا كاف األغلب في حالة إخفائيسا أك 

ل الخيذػـ، جعلػه مخخجيسا حيشئح، كإف َعِسل اللداف كالذفتاف سَ إدغاميسا عَ 
                                                           

 .  ٘٘( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .  ٖٗٗ/ٗ( الكتابٕ)
 . ٕٙٔص -الفػنتيكا –( علع األصػات اللغػية ٖ)



 

 

1943 

ل اللداف كالذفتيغ؛ سَ حالة التحخيظ كاإلضيار عَ  أيزا، كلسا كاف األغلب في
 .(ٔ)ل الخيذـػ حيشئح"سِ جعلػىسا السخخج، كإف عَ 

السدايا ، كإبخاز كتحليليا بعج ىحه الػقفة مع تػصيف الحقائق العلسيةك 
كالخرائز، كتدجيل بعس السبلحطات بعيجا عغ التعرب كالتعدف، بقي 

علع الرػتيات الفديػلػجية  أف نقػؿ: إنشا أماـ عالع مغ شخاز فخيج في
أف يزع أيجيشا على كثيخ مغ الحقائق  -بججارة -كالتذخيحية، كقج استصاع 

 اتفقت التيك  -سبلحطة الحاتية كالتجخبة الذخريةال معتسجا على ؛كالشتائج
دكف االستعانة بأي  ا تػصلت إليو الجراسات الحجيثة؛مع مفي معطسيا 
 .كعي صػتي دقيق كعسيقك  نادر،ذكاء عغ ؛ مسا يكذف أجيدة أك آالت

كبيغ ما أقختو  -رحسو هللا –كإذا كاف ىشاؾ خبلؼ بيغ رؤية الذيخ 
الجراسات السعسلية الحجيثة، ف ف مجاؿ االتفاؽ بيشيسا أكسع مغ مجاؿ 

، ربسا ف كثيخا مغ االختبلفات يسكغ أف نغس الصخؼ عشياسا أاالختبلؼ، ك
السخارج  -كمغ قبلو القجماء – اف بدبب شخيقة البحث، حيث درس الذيخ 

مغ الجاخل إلى الخارج، بيشسا فعل السحجثػف العكذ، كسا اعتسج الذيخ على 
تأمبلتو الذخرية في كصف السخارج البعيجة عغ الشطخ، مثل: اليسدة، 

 كالياء، كالرػائت.

كىشاؾ سبب آخخ يفدخ لشا كثيخا مغ تلظ اإلشكاليات، ىػ أف الذيخ قج 
كقج  –رج األصػات على األعزاء الستحخكة اعتسج في تػصيف مخا

أ ثخ مغ  -(ٕ)أكضحشا ذلظ مثبل في حجيثو عغ مخخج الجيع، كالذيغ، كالياء

                                                           

 .ٙ٘( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .ٚٚص يخاجع ؼيسا سبق( ٕ)



 

 

1944 

، في حيغ أف السحجثيغ عشػا بالثابتة أ ثخ مغ اعتساده على األجداء الثابتة
 الستحخكة.

كىشاؾ سبب ثالث يحل لشا كثيخا مغ تلظ الخبلفات، ىػ أف عسلية إنتاج  
حج أبجا، بل ال بج أف يتعاكف ال تتع بعزػ كا -أيا كاف –اللغػي الرػت 

ف فأ ثخ إلتساـ تلظ العسلية، فسغ الجائد أف يشدب الباحث مخخج عزػا
الرػت إلى أحج العزػيغ السذتخكيغ في العسلية، بيشسا يشدبو آخخ إلى 
العزػ الثاني، كبدبب ذلظ اختلفت السرصلحات، كإف كانت األفكار 

 متقاربة.

بأف  -شيادة صجؽ كحق –قبل أف نبخح مكانشا ىحا، ال بج أف ندجل ك 
مغ السباحث الرػتية الخائجة، كقج  -رحسو هللا –نطخية السخارج عشج الذيخ 

بحؿ فييا جيجا مذكػرا كمأجػرا، تشدييا لكتاب هللا مغ اللحغ، كرعاية 
  لػاجبات التبلكة، كمعاييخ القخاءة.

 املبخث الثاني

 صفات احلروف
 يؾم الرفة عشج دمحم مكي نرخمف

الشرف  -بعج السخخج – إلى أف الرفة تسثل -رحسو هللا –فصغ الذيخ 
حيث ال يسكغ تػصيف أي صػت مغ أصػات العخبية الثاني مغ الرػت، 

 –أدرؾ  دكف الػقػؼ على الكيؽية السراحبة لو حاؿ تكػنو في السخخج. كقج
صػات التي تتذارؾ في أىسية الرفة كجػىخيتيا، حيث تتسايد األ -أيزا

اصصبلحا:  ا في تحجيجه لسفيػـ الرفةمخخجيا برفاتيا، كقج ضيخ ذلظ جلي
كالخخاكة،   يؽية عارضة للحخؼ عشج حرػلو في السخخج؛ مغ الجيخ "



 

 

1945 

كاليسذ كالذجة كنحػىا، كبحلظ يتسيد بعس الحخكؼ الستحجة في السخخج 
  .(ٔ)"عغ بعس

 عجد الرفات عشج دمحم مكي نرخ

ة أربعالحخكؼ، كعخض فييا  إلى عجد صفات –رحسو هللا  –لذيخ تعخض ا
 التالي:لشحػ امحاىب، على 

أنيا سبع  -كتابعو على ذلظ كثيخ مغ العلساء –محىب ابغ الجدري  -ٔ
 عذخة صفة.

أنيا أربع كأربعػف  - (ٕ)مكي بغ أبي شالب –محىب صاحب الخعاية  -ٕ
 .صفة

  ربع عذخة صفة.أنيا أ -صاحب الجر اليتيع – (ٖ)محىب البخكػي  -ٖ

                                                           

 .  ٖٙ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
كلػػػػج مكػػػػي بػػػػغ أبػػػػي شالػػػػب بػػػػغ حسػػػػػش الؿيدػػػػي القيخكانػػػػي، أسػػػػتاذ القػػػػخاء كالسجػػػػػديغ، ( ىػػػػػ ٕ)

، كحػج كسػسع بسكػة مػغ أحسػج بػغ فػخاس، كبػالقيخكاف مػغ القابدػيىػ، كنذػأ فييػا، ٖ٘٘القيخكافب
كقخأ القخاءات بسرخ على أبي الصيػب بػغ غلبػػف كابشػو شػاىخ، كجلػذ لئلقػخاء بجػامع قخشبػة، 

التبرخة في القخاءات، مذكل إعخاب القػخآف، الخعايػة فػي  مغ ترانيفو:كجل قجره، كعطع أمخه. 
ىػػػػ. معخفػػػة القػػػخاء ٖٚٗفػػػي ثػػػاني السحػػػـخ ... كغيخىػػػا، تػػػػفيالتجػيػػػج، السػػػػجد فػػػي القػػػخاءات 

 .ٕٓٚ،ٕٔٚ/ٕ، غاية الشيايةٔ٘ٚ،ٕ٘ٚ/ٕالكبار
( ىػػ دمحم بػػغ بيػخ علػػي الِبْخ ػػػي، الخكمػي الحشفػػي ) تقػي الػػجيغ( صػػػفي، كاعػظ، نحػػػي، فؿيػػو، ٖ)

ـ، كنذػأ ٕٔ٘ٔىػػ/ٜٕٜمفدخ، محجث، فخضي، مذارؾ في غيخ ذلظ، كلج بقربة بالي كدػخى 
كتبػو فػي أكائػل  فييا، كدرس بقربة بخكي فشدب إلييا، مػغ ترػانيفو: الػجر اليتػيع فػي التجػيػج،

ىػ ) كىػ مصبػع، كقفت عليو(، إمعػاف األنطػار فػي الرػخؼ، امتحػاف ٜٗٚجسادى األكلى سشة
ـ. ) بترػخؼ كاخترػار( معجػع السػؤلفيغ ٖٚ٘ٔىػػ/ٜٔٛاألذكياء فػي الشحػػ ... كغيخىػا، تػػفي

، حػػػػاجي خليفػػػة: كذػػػػف الطشػػػػػف عػػػغ أسػػػػامي الكتػػػػب ٙٚٔ/ٖتػػػخاجع مرػػػػشفي الكتػػػب العخبيػػػػة
== 



 

 

1946 

 . (ٖ)؛ أنيا ست عذخة صفة(ٕ)نػنية اإلماـ الدخاكي  (ٔ)محىب شارح -ٗ

  

                                                                                                                                                                 
== 

، ىجايػػػػػػػػة القػػػػػػػػاري ار إحيػػػػػػػػاء التػػػػػػػػخاث العخبػػػػػػػػي، بيػػػػػػػػخكت، بػػػػػػػػجكف تػػػػػػػػاريخ، دٖٚٚ/ٔكالفشػػػػػػػػػف 
 .ٖٔٚ،ٗٔٚص

( ىػػ الحدػػغ بػػغ قاسػػع بػغ عبػػج هللا بػػغ علػػي السػػخادي، السرػخي السػلػػج، اللغػػػي الشحػػػي الفؿيػػو ٔ)
البػػارع بػػجر الػػجيغ، أخػػح العخبيػػة عػػغ أبػػي عبػػج هللا الصشجػػي، كالدػػخاج الػػجمشيػري، كالفقػػو عػػغ 

كأتقػػػغ العخبيػػػة كالقػػػػخاءات علػػػى السجػػػج اسػػػػساعيل الذذػػػتخي، كمػػػػغ  الذػػػخؼ السقبلػػػي السػػػػالكي،
ترػانيفو: شػخح التدػػييل، شػخح السفرػػل، الجشػى الػػجاني فػي حػػخكؼ السعػاني، السفيػػج فػي شػػخح 

. جػبلؿ ىػػٜٗٚسػشة  ، كدفػغ بدػخياقػسعسجة السجيػج التػي شػخح فييػا الشػنيػة، مػات يػـػ الفصػخ
، تحقيػػق: دمحم أبػػػ الفزػػل ٚٔ٘/ٔيغ كالشحػػاةالػػجيغ الدػػيػشي: بػيػػة الػعػػاة فػػي شبقػػات اللغػػػي

يع، دار الفكخ، بيخكت، الصبعة الثانية  .ٕٚٓ/ٔـ. كأيزا: غاية الشيايةٜٜٚٔىػ/ٜٖٖٔإبخـا
علػػي بػػغ دمحم بػػغ عبػػج الرػػسج علػػع الػػجيغ أبػػػ الحدػػغ اليسػػجاني الدػػخاكي، كلػػج سػػشة ثسػػاف أك ( ٕ)

غ الدػلفي كأبػي شػاىخ بػغ تدع كخسديغ كخسدسائة بدخا مغ عسل مرخ، كسسع ب سكشجرية م
عػؼ، كبسرخ مغ البػصيخي، كقخأ القخاءات بيا علػى يػج أبػي القاسػع الذػاشبي، ثػع رحػل إلػى 
دمذق، كترجر لئلقخاء، كألف مغ الكتب: شخح الذاشبية، كسػساه فػت  الػصػيج، كىػػ أكؿ مػغ 

ىػا، ككتاب جساؿ القخاء كجسػاؿ اإلقػخاء، ككتػاب السفزػل فػي شػخح السفرػل ... كغيخ  -شخحيا
، غايػة ٕٓ٘ٔ-ٕ٘ٗٔ/ٖىػ. مخترخا مغ: معخفة القخاءٖٗٙمغ جسادى اآلخخة ٕٔكتػفي في 

ألفيػػا الدػػخاكي فػػي كتػػاب:  أربعػػة كسػػتيغ بيتػػا،عػػجتيا تبلػػغ أمػػا الشػنيػػة: ف ٘ٓ٘-ٕٓ٘/ٔالشيايػػة
 كمصلعيا: ،السفيج في شخح عسجة السجيجعسجة السفيج كعجة السجيج، كشخحيا السخادي في: 

 بلكة القخآف     كيخكد شأك أئسة اإلتقافيا مغ يخـك ت  
 كخاتستيا: كاعلع بأنظ جائخ في ضلسيا    إف قدتيا بقريجة الخاقاني.  

، تحقيػػػق: جسػػػاؿ الدػػػيج ٕ٘-ٙٗيشطػػػخ: السفيػػػج فػػػي شػػػخح عسػػػجة السجيػػػج فػػػي الػػػشطع كالتجػيػػػج ص
د الذػيخ رفاعي، ترحي  كتقجيع: الذيخ: محسػد حافظ بخانق، د.حامج بػغ خيػخ هللا، مكتبػة أكال

 للتخاث، القاىخة، بجكف تاريخ.
 .  ٖٙ،ٗٙ( نياية القػؿ السفيج صٖ)
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 أساس االختالف

خ كالقخاءات في عجد  سبب اختبلؼ علساء التجػيج –رحسو هللا  –الذيخ  فدَّ
فالبخكػي  راجع إلى إضافة صفة، أك إسقاط أخخى،بأنو صفات الحخكؼ؛ 

، كزاد صفة الغشة. كشارح الشػنية نقز الحالقة كضجىا، كاالنحخاؼ كالليغ
نقز الحالقة كضجىا أيزا، كزاد صفة اليػائي. كالسخعذي عجىا سبع عذخة 
بشقز الحالقة كضجىا، كاالنحخاؼ كالليغ، كزاد أربع صفات: الغشة، كالخفاء، 

 كالتفخيع، كالتخقيق. 
     -رحسو هللا –محىب الذيخ 

 بعج أف عخض ، حيث قاؿترفافي عجد ال الجدري بغ ااعتسج الذيخ محىب 
كلسا كاف خيخ األمػر أكسصيا، اختخت أف أذكخ في ىحه  : "العلساءمحاىب 

، كىػ قػؿ ابغ الجدري بأنيا الخسالة ما ىػ األكسب مغ ىحه األقػاؿ الثبلثة
 .(ٔ)"سبعة عذخ

كقج بيغ األساس الحي اعتسجه في تخجي  محىب ابغ الجدري على غيخه؛ 
التي ال يدتؿيع ذات الرػت إال الجػىخية ات حيث اقترخ على ذكخ الرف

 كعجتيا  –سػاء أ انت صفات مددكجة  بيا،

 -كعجتيا سبعة –، أـ صفات مفخدة كغيخىاكالذجة كالخخاكة  -عذخة
  االنحخاؼ كالليغ ...إلخ.

سػاء أ انت مكتدبة مغ خبلؿ الدياؽ بدبب  –أما الرفات غيخ الجػىخية 
ألقابا لقبت بيا بعس  ، أـكنحػىاقبلب الجػار الرػتي؛ كاإلخفاء، كاال

ىي  – ف نيا لع تكغ -األصػات بدبب السخخج؛ كالحلؿية، كالذفػية ...إلخ
                                                           

 .  ٗٙ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
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، حيث تخخج تلظ الرفات كاأللقاب عغ حج (ٔ)محل اىتساـ الذيخ –كغيخىا 
في كػنيا ال تسثل كيؽيات نصؿية  -رحسو هللا –الرفة الحي ذكخه الذيخ 

ف األصػات في   .دائسا، كإنسا ألسباب عارضة مخارجياتراحب تكػُّ

كيجعع ما استشبصشاه قػؿ الذيخ بعج اعتساده محىب ابغ الجدري: " ... ثع 
بعج التكلع علييا ) يقرج الدبع عذخة صفة( نتكلع على صفتي الخفاء 

كىػ يعشي أنيا مغ الرفات . (ٖ)؛ ألنيسا مغ الرفات البلزمة أيزا"(ٕ)كالغشة
خكؼ، كالتي ال تصخأ كال تدكؿ، كبيا تتسايد تلظ السخكبة في جدع بعس الح

 الحخكؼ عغ غيخىا. 

 -مشيا التفخيع كالتخقيق – سا قاؿ تعقيبا على اختيار السخعذي أربع صفات 
كالتخقيق مغ الرفات العارضة؛ كالسقاـ مقاـ عج الرفات  " كؼيو أف التفخيع

ارئة، كليدت كىػ يعشي أنيا ىيئات عارضة ككيؽيات ش .(ٗ)". فتأملالبلزمة
 الزمة.

 –: أف جسلة الرفات التي عخض ليا الذيخ مغ ىحا العخض، نخلز إلىك 
تدع  -على التحقيق -تبلغ عجتيا  –بشاء على األساس الحي استشج إليو

كإذا اعتبخنا التػسب  ال سبع عذخة. -ب ضافة صفتي الخفاء كالغشة –عذخة 
بتحخكات  حيث يتحقق -كىػ مغ كجية نطخي كحلظ –صفة مدتقلة 

                                                           

(  قاؿ: " كللحخكؼ صػفات أخػخى غيػخ مذػيػرة، تخكشاىػا خػفػا مػغ اإلمػبلؿ كالتصػيػل". نيايػة ٔ)
 ، يشطػػػخ فػػػي تفرػػػيل تلػػػظ الرػػػفات د. عػػػبلـ: عػػػغ علػػػع التجػيػػػج القخآنػػػيٕٛالقػػػػؿ السفيػػػج ص

 كما بعجىا.  ٖٚص
( أفػػخد الحػػجيث عشيسػػا فػػي خاتسػػة الفرػػل الثػػاني مػػغ البػػاب الثػػاني تحػػت عشػػػاف: " خاتسػػة فػػي ٕ)

 .  ٔٛ،ٕٛالكبلـ على صفتي الخفاء كالغشة، كبياف حخكفيسا". نياية القػؿ السفيج ص
 .  ٗٙ( نياية القػؿ السفيج صٖ)
 .  ٗٙ( نياية القػؿ السفيج صٗ)
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صػتية  مجسػعةفديػلػجية تجسع بيغ الذجة كالخخاكة في آف كاحج، كيسيد 
عذخيغ  -على التحقيق –" لغ عسخ"، ف ف مجسػع تلظ الرفات يبلغ  بعيشيا
 صفة. 

كلع  –كإذا أضفشا إلى ىحا السجسػع صفة الطيػر التي ذكخىا الذيخ عخضا 
، متزادة أـ غيخ يفخد ليا حجيثا مدتقبل مثلسا فعل مع بؿية الرفات

)في ثشايا حجيثو عغ بعس األصػات -متزادة ٔ ، ف ف مجسػع نطخية (
 تكػف إحجى كعذخيغ صفة. -رحسو هللا –الرفات في رؤية الذيخ 

 السظمب األول: الرفات الستزادة

تدسيتيا بيحا االسع، فقاؿ: " اعلع أف الرفات  -رحسو هللا –كقج آثخ الذيخ 
: قدع لو ضج، كىػ خسدة كضجه كحلظ ... الدبع عذخة تشقدع إلى قدسيغ

ت األضجاد: الجيخ كضجه اليسذ، كالذجة كضجىا الخخاكة، كما بيشيسا، فحكا
كاالستعبلء كضجه االستفاؿ، كاإلشباؽ كضجه االنفتاح، كاإلذالؽ كضجه 

   . (ٕ)اإلصسات"

التي تتسايد بيا  (Distinctive features) كىي ما تدسى بالرفات الُسَسيِّدة
دتؿيع ذات أك الرفات الُسذخِّرة التي ال ي صػات ذات السخخج الػاحج،األ

الرفات  الرػت إال بيا. كتعخؼ في علع األصػات الحجيث باسع " نطخية
 (.Characteristics -الفارقة أك الجػىخية، كتقابل السرصل  اإلنجليدي )

  

                                                           

اء كالحػاء كالثػاء صػفة الطيػػر الػحي ىػػ ضػج الخفػاء، كىػػ مػغ صػفات قاؿ: " ... إذ في الف( ٔ)
 . ٘ٙنياية القػؿ السفيج صالقػة، لكغ لع يػضع لو اسع في ىحا الفغ". 

 .  ٗٙ( نياية القػؿ السفيج صٕ)



 

 

1950 

  الجيخ واليسذ -1

عشج الشصق بالحخؼ لقػتو؛ كقج حجده بقػلو: " الجيخ: انحباس َجْخي الشَفذ 
 كذلظ مغ قػة االعتساد 

على السخخج ... كاليسذ: َجَخياف الشَفذ عشج الشصق بالحخؼ لزعفو؛ كذلظ 
كىػ متأثخ في ىحا التعخيف بسا قجمو  .(ٔ)مغ ضعف االعتساد على مخخجو"

)سيبػيو ٕ ىػ كالسيسػس، ضل للسجيػر  ي يعج أكؿ مغ قجـ تعخيفا؛ الح(
كضلت فكخة جخياف الشفذ كعجـ جخيانو؛  .ج عليو القجماءاألساس الحي اعتس

ىي الفكخة السديصخة على ترػر  -الشاتجة عغ قػة أك ضعف االعتساد
 القجماء لسفيـػ الجيخ كاليسذ.

بشػا ترػرىع عغ الجيخ كاليسذ؛ معتسجيغ على أساس  أما السحجثػف فقج
كعجـ اىتدازىا آخخ، كىػ: اىتداز األكتار الرػتية حاؿ الشصق بالسجيػر، 

ىػ الحي ييتد معو الػتخاف الرػتياف؛ " السجيػر: حاؿ الشصق بالسيسػس. ف
نتيجة انؿباض فتحة السدمار، كضيق مجخى اليػاء، كاقتخاب الػتخيغ 
الرػتييغ اقتخابا يدس  لليػاء بالتأثيخ فييسا باالىتداز. كالسيسػس: ىػ 

انبداط فتحة السدمار،  الرػت الحي ال ييتد معو الػتخاف الرػتياف؛ نتيجة
كاتداع مجخى اليػاء، كابتعاد الػتخيغ الرػتييغ، بحيث ال يؤثخ اليػاء فييسا 

 .  (ٖ)باالىتداز"

                                                           

 .  ٗٙ،٘ٙ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .  ٖٗٗ/ٗ( الكتابٕ)
، ٚٚ، عػػػغ علػػػع التجػيػػػج القخآنػػػي صٖٙٔ، أصػػػػات اللغػػػة العخبيػػػة صٕٔ،ٕٕ( األصػػػػا ت اللغػيػػػة صٖ)

، ٛٔٔ، دراسػػػػات فػػػػي علػػػػع األصػػػػػات اللغػيػػػػة صٖٕٓ-ٕٕٛالفػنتيكػػػػا ص –علػػػػع األصػػػػػات اللغػيػػػػة 
 .  ٖٓ،ٖٔ، األصػات عشج سيبػيو صٔٓٔ،ٕٓٔالسجخل إلى علع أصػات العخبية ص



 

 

1951 

الجيخ  اصصبلحكلعل الخبلؼ الشاجع بيغ القجماء كالسحجثيغ في تحجيج 
يخجع إلى عجـ معخفة الستقجميغ بحؿيقة الػتخيغ الرػتييغ، كشبيعة كاليسذ، 

اج األصػات اللغػية، كىػ ما كذفت عشو اإلمكانات الحجيثة عسليسا في إنت
 مغ مختبخات األصػات كأجيدة التذخي .

  األصػات السجيػرة كالسيسػسة

، كالحخكؼ السيسػسة (ٜٔالحخكؼ السجيػرة ) -رحسو هللا –عج الذيخ  
)  حخكفو: " ... ك على عادة القجماء مغ علساء العخبية كعلساء التجػيج (ٓٔ)

عيا بعزيع في كلسات، كىي: عطع كزف تدعة عذخ حخفا، جس :الجيخ(
: عذخة، يجسعيا قػلظ: ) اليسذ( قارئ ذي غس جج شلب ... كحخكفو

  . (ٔ)فحثو شخز سكت"

في قدع مغ الحخكؼ كقج تبايشت آراء السعاصخيغ مع آراء الستقجميغ 
السجيػرة، كىي اليسدة، كالقاؼ، كالصاء، حيث عجىا السحجثػف أصػاتا 

 ػسة. " كنحغ أماـ ىحه القزية بيغ ثبلثة احتساالت:ميس

احتساؿ أنيع أخصأكا في كصف ىحه األصػات، فعجكىا مجيػرة، كىي  -ٔ
 ميسػسة.

احتساؿ أنيع حيغ كصفػا ىحه األصػات كانت مجيػرة ثع تغيخت بعج  -ٕ
 ذلظ حتى صارت ميسػسة.

احتساؿ أنيع كصفػا نػعا مجيػرا مغ تلظ األصػات كاف سائجا في  -ٖ
 .(ٕ)العخب، ال سيسا الصاء كالقاؼ"بعس 

                                                           

 .  ٘ٙ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 . ٕٙٓ( الجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج صٕ)



 

 

1952 

تييغ السحجثػف قزية تلظ األصػات الثبلثة في اصػ كقج ناقر بعس األ
  .(ٔ)إشار تلظ االحتساالت بسا ال يتدع السقاـ لدخده

 تعقيب

لسفيـػ الجيخ كاليسذ، كتحجيج  -رحسو هللا –جاء تعخيف الذيخ  -ٔ
، ) سيبػيو( ىحه الفكخةكل مشيسا؛ تخدادا لسا قالو رائج ل السجسػعة الرػتية

كقج اعتسج في شخحو على كيؽية مخكر اليػاء في جياز الشصق ) جخياف 
الشفذ كعجـ جخيانو(، كلع يلتفت إلى دكر الػتخيغ الرػتييغ ) االىتداز كعجـ 
االىتداز( في تحجيج الرػت السجيػر كالرػت السيسػس، كىػ ما يختلف 

 في ىحا السزسار.مع ما تػصلت إليو الجراسات  -إلى حج ما -

في خرائريا  تختلف األصػات السجيػرة عغ األصػات السيسػسة -ٕ
على الشاحيتيغ  -رحسو هللا –الشصؿية كالدسعية كالفيديائية، كقج ركد الذي  

 الشصؿية كالدسعية. 

ذكخ أف الشفذ قليل مع السجيػر، ككثيخ مع فسغ الشاحية الشصؿية: 
على ىحه األصػات في مػاضع السيسػس؛ كذلظ لقػة االعتساد أك ضعفو 

 ىػ ما فدخه علع األصػات الفديػلػجي حاؿ الجيخ بانؿباضك  خخكجيا.
 يزيقفتحة السدمار، كباقتخاب الػتخيغ الرػتييغ أحجىسا مغ اآلخخ، مسا 

                                                           

، ٕٚ،ٖٚ، كأيزػػػػا صٖ٘،ٗ٘طػػػػخ فػػػػي تفرػػػػيبلت تلػػػػظ القزػػػػية: األصػػػػػات اللغػيػػػػة ص( يشٔ)
، السرػػصل  ٖ٘، دركس فػػي علػػع أصػػػات العخبيػػة صٜٚٔ،ٓٛٔعلػػع األصػػػات ص ،ٚٚص

الجراسػػػات الرػػػػتية عشػػػج علسػػػاء التجػيػػػج  ،ٙٔ،ٚٔ، التصػػػػر الشحػػػػي صٜٚ،ٜٛالرػػػتي ص
 . ٖٙ،ٖٚبػيو ص، األصػات عشج سيٜٛٔ-ٔٛٔ، أصػات اللغة العخبية صٜٕٔ-ٕٚٓص



 

 

1953 

سخكر اليػاء. أما في حالة اليسذ: يختخي الػتخاف الفخاغ بيشيسا، لكشو يدس  ب
 .(ٔ)ج دكف أف يقابلو أي عائقالرػتياف، مسا يدس  لليػاء بالخخك 

كمغ الشاحية الدسعية: فقج قخر أف السجيػر أكض  في الدسع مغ 
لكلستيغ لغػيا: " الجيخ: كمعشاه لغة: ل السيسػس، كىػ ما يفيع مغ تعخيفو

)اإلعبلف كاإلضيار ... اليسذ: كمعشاه لغة: اإلخفاء" ٕ كسا نقل عغ  .(
يا في نفديا، كقػة االعتساد كىحه الحخكؼ ) السجيػرة( لقػتالسخعذي: " 

  .(ٖ) علييا في مػضع خخكجيا، ال تخخج إال برػت قػي شجيج..."

كقج أشار السحجثػف إلى ىحه الدسة، كأف األصػات السجيػرة أشج بخكزا 
مغ Sonority) كىػ ما يقابل السرصل  اإلنجليدي  ) ككضػحا في الدسع
ٗ) األصػات السيسػسة الحشجخية الستػلجة مغ " كذلظ راجع إلى الشغسة  .(

  .(٘)اىتداز أك ذبحبة الػتخيغ الرػتيغ"

 أما الشاحية الفيديائية: فلع يلتفت إلييا، كذلظ راجع إلى عجـ درايتو بأجيدة
(؛ الحي يطيخ Spectrograph اإلسبكتخكجخاؼالتحليل الصيفي لؤلصػات )

الػرؽ اختبلفا في عجد الحبحبات بيغ حـد األصػات السجيػرة السدجلة على 
 .(ٙ)كحـد األصػات السيسػسة

                                                           

 بترخؼ.  ٕٕٛ،ٜٕٕالفػنتيكا ص –( علع األصػات اللغػية ٔ)
 .  ٗٙ،٘ٙ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
 .  ٘ٙ( نياية القػؿ السفيج صٖ)
يع أنػػػػيذ: األصػػػػػات اللغػيػػػػة صٗ) مكتبػػػػة األنجلػػػػػ السرػػػػخية،  ٕٛ، كأيزػػػػا صٕٗٔ( د. إبػػػػخـا

 . ٖٔ، األصػات عشج سيبػيو صـٜ٘ٚٔالقاىخة، الصبعة الخامدة
 . ٚٓٔ( السجخل إلى علع أصػات العخبية ص٘)
، ٙ٘-ٕ٘فػنػلػجيا العخبية ص -( د. سلساف حدغ العاني: التذكيل الرػتي في اللغة العخبيةٙ)

تخجسة: ياسخ السبلح، مخاجعة: د. دمحم محسػد غالي، الشادي األدبػي الثقػافي، جػجة، الدػعػدية، 
== 



 

 

1954 

أف الجيخ سسة فارقة؛ يدتعاف بيا  و ادر ؿيسة: إو الكمغ مبلحطات -ٖ
: عغ الخاء السعجسة قاؿ ،في السخخج كالرفةالستحجة  صػاتللتسييد بيغ األ

مذاركة للغيغ في ... ف ذا نصقت بيا فػفيا حقيا مغ صفاتيا؛ ألنيا " 
كقاؿ عغ  .(ٔ)ىسذ الخاء صارت غيشا" صفاتيا إال في الجيخ، ف ذا لع يبيغ

ف ذا نصقت بيا فبيغ جيخىا، كإال عادت حاء، إذ لػال الجيخ : " ... العيغ
  .(ٕ)كبعس الذجة لكانت حاء"

 تعقيب

مغ التحخيخات الرػتية العسيقة، التي أكالىا  -في الحؿيقة –كىحه الفكخة 
، ككضع ليا قانػنا (ٖ)عشاية بالغة، كعقج ليا بابا خاصا -رحسو هللا –الذيخ 

يقاس عليو، فقاؿ: " اعلع أف كل حخؼ شارؾ غيخه في مخخجو؛ ف نو ال 
غيخه في صفاتو؛ ف نو ال يستاز عغ مذاَر و إال بالرفات، ككل حخؼ شارؾ 

 .(ٗ)يستاز عشو إال بالسخخج"

إف جاز لشا أف  –في تصبيقات تلظ الشطخية  -رحسو هللا –كلع يقف الذيخ 
عشج حج الجيخ، بل شبقيا على كل صفات  -الشطخيةنصلق علييا مرصل  

كنطخة فاحرة تؤكج لشا اشخاد تلظ  -مددكجة أـ غيخ مددكجة –األصػات 
 :خالشطخة في كبلـ الذي

                                                                                                                                                                 
== 

 ـ. ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔالصبعة األكلى
 . ٕٛ، كأيزا صٜ٘السفيج ص ( نياية القػؿٔ)
 .  ٕٜ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
نيايػػة القػػػؿ ، تحػػت عشػػػاف: " فػػي بيػػاف الفػػخؽ بػػيغ الحػػخكؼ السذػػتخكة فػػي السخػػخج كالرػػفة" (ٖ)

 .  ٗٛ-ٕٛالسفيج ص
 .  ٕٛنياية القػؿ السفيج ص (ٗ)



 

 

1955 

 ت يقػؿ: " كالجيع كالذيغ كالياء: اشتخكت مخخجا كانفتاحا كاستفاال، كانفخد
ليسذ في الجيخ، كانفخدت الذيغ با الجيع بالذجة، كاشتخكت مع الياء

 .(ٔ)كالتفذي، كاشتخكت مع الياء في الخخاكة"

  يقػؿ: " كالصاء كالجاؿ السيسلتاف كالتاء السثشاة الفػؾية: اشتخكت في السخخج
كالذجة، كانفخدت الصاء باإلشباؽ كاالستعبلء كالتفخيع، فلػال ىحه الثبلثة 
 لكانت داال، كلػال أضجادىا في التاء لكانت شاء، كلػ أعصيت الصاء ىسدا
مع بقاء اإلشباؽ كاالستعبلء كالتفخيع ال تريخ حخفا معتجا بو، بل ىػ لحغ، 

لكانت تاء، كلػال اليسذ في  كتشفخد الجاؿ عغ التاء بالجيخ فقب، فلػال الجيخ
داال، فالصاء أقخب إلى الجاؿ مشيا إلى التاء بجكف العكذ؛ ألف  التاء لكانت

  .(ٕ)الجاؿ أقخب إلى التاء كبالعكذ"

 " :كالراد الديغ كالداي: أشتخكت مخخجا كرخاكة كصفيخا، كانفخدت  يقػؿ
الراد عغ الديغ باإلشباؽ كاالستعبلء كالتفخيع، فلػال ىحه الثبلث لكانت 
سيشا، كلػال أضجادىا في الديغ لكانت صادا، كعغ الداي بيحه الثبلث 
كباليسذ، فلػال ىحه األربع لكانت زايا، كلػال أضجادىا في الداي لكانت 
صادا، كتشفخد الديغ عغ الداي باليسذ فقب، فلػال اليسذ لكانت زايا، كلػال 
الجيخ في الداي لكانت سيشا؛ فالراد أقخب إلى الديغ مشيا إلى الداي، بجكف 

  .(ٖ)؛ ألف الديغ أقخب إلى الداي"العكذ

                                                           

 .  ٖٛ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .  ٖٛ،ٗٛ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
 .  ٗٛؿ السفيج ص( نياية القػ ٖ)



 

 

1956 

كالتي تؤكج  –ػؿ السفيج يقع على عذخات األمثلة كالشاضخ في كتاب نياية الق
كإنسا أردت االستذياد ال  -لظ الشطخية على سػقيا عشج الذيخاستػاء ت

  .(ٔ)االستقراء

: كالتي تتعلق بالػضػح الدسعي لتلظ الدسة كمغ مبلحطاتو السفيجة  -ٗ
إدرا و أف األصػات تتفاكت في جيخىا كىسديا قػة كضعفا، كأنيا ليدت 

ات كبعبارة أخخى، يسكغ أف نقػؿ: إنو أسذ سلسا لجرجعلى درجة كاحجة، 
الجيخ كاليسذ لؤلصػات التي تشتسي إلى السجسػعات الرػتية لياتيغ 

 الدستيغ.

قاؿ عغ الحخكؼ السجيػرة: " كبعزيا أقػى مغ بعس في الجيخ على قجر 
ما في الحخؼ مغ صفات القػة؛ فالصاء أقػى مغ الجاؿ، كإف اشتخكتا في قػة 

. كقاؿ عغ الحخكؼ (ٕ)الجيخ؛ النفخاد الصاء باإلشباؽ كاالستعبلء كالتفخيع"
كبعس ىحه الحخكؼ أضعف مغ بعس في اليسذ؛ فالراد السيسػسة: " 

السيسلة كالخاء السعجسة أقػى مغ غيخىسا ... كالكاؼ كالتاء السثشاة فػؽ 
أقػى مغ باقي الحخكؼ غيخ الراد كالخاء ... كأضعف الحخكؼ 

 .(ٖ)ا الياء"كالثاء السثلثة ... بل أضعفي السيسػسة: الياء، كالفاء، كالحاء،

تشبئ عغ إدراؾ عسيق لخرائز  -كالتي تدبقيا –كىحه السبلحطة 
 كالعبلقة بيشيا. ،األصػات كصفاتيا

  
                                                           

، تحػػػت عشػػػػاف: " فػػػي تػزيػػػع الرػػػفات علػػػى مػصػػػػفاتيا؛ مختبػػػة علػػػى تختيػػػب ٓٓٔ-ٜٓص (ٔ)
 مخارجيا، كفي ذكخ ما يتعلق بكل حخؼ مغ التجػيج". 

 .  ٘ٙ( نياية القػؿ السفيج صٕ)
 .  ٘ٙ( نياية القػؿ السفيج صٖ)



 

 

1957 

 والتؾسط  الذجة والخخاوة -2

كقج حجده بقػلو: " انحباس جخي الرػت عشج الشصق بالحخؼ؛ لكساؿ قػة 
االعتساد على السخخج ... كالخخاكة: جخياف الرػت مع الحخؼ؛ لزعف 

تساد على السخخج ... كأما التػسب بيغ الذجة كالخخاكة: فيػ عجـ كساؿ االع
ف سيبػيو، كلع تعخي كىػ يجكر حػؿ. (ٔ)احتباس الرػت كعجـ كساؿ جخيو"

 .(ٕ)، كلع يغيخ في ألفاضو إال الذيء القليليبتعج عغ حؿيقتو

ػا ترػرىع للسفاـيع الثبلثة على شبيعة السخخج، كما شَ ج بَ أما السحجثػف فق
اقب على السخخج ثبلث حاالت يحجث ؼيو أثشاء الشصق األصػات، حيث تتع

" ف ف حجث غلق محكع كاف  غلق، أك تزييق، أك ىسا معا. -ال رابع ليا -
    الرػت شجيجا، كإف حجث تزييق فقب كاف رخػا، كإف حجث غلق في 

  .(ٖ)مكاف، كتزييق في مكاف آخخ، كاف الرػت متػسصا"    

للسفاـيع  -رحسو هللا –سشا الشطخ أدركشا أف تحجيج الذيخ إذا أنعبيج أنو 
كأف الخبلؼ بيشيسا ال إليو السحجثػف،  الثبلثة يتفق في مزسػنو مع ما ذىب

 الذجيج انحباس جخي الرػت عشج الشصق بالحخؼفيعجك أف يكػف لفطيا، 
حتى ، الذيخ؛ إنسا ىػ مغ التقاء عزػي الشصق التقاء محكسا على ما قخره

اليػاء فتخة مغ الدمغ، ثع يعػد للخخكج مخة أخخى على شكل انفجار،  يشحبذ

                                                           

 .  ٛٙ-ٙٙ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 .  ٖ٘ٗ،ٖٗٗ/ٗ( الكتابٕ)
أصػات  ،ٙٛ،ٚٛمشاىج البحث في اللغة ص بػ، كقارف ٖٛلع التجػيج القخآني ص( عغ عٖ)

 . ٖٕٔ-ٜٔٔ، دراسات في علع األصػات اللغػية صٖٚٔ-ٔٚٔاللغة العخبية ص



 

 

1958 

، كتارة (ٔ)قج عبخ عغ ذلظ تارة بقػلو: " ... لكساؿ قػة االعتساد في السخخج"ك 
 . (ٕ)أخخى بقػلو: " الشتجاد الحخؼ في مخخجو"

كجخياف الرػت مع الحخؼ الخخػ، إنسا ىػ مغ التقاء عزػي الشصق التقاء 
 ذلظعغ  قج عبخ، ك حتظ اليػاء بيسا محجثا نػعا مغ الحؽيفغيخ محكع، ؼي

): " ... لزعف االعتساد على السخخج"بقػلو ٖ الستػسب، فؤلف . كأما (
االعتخاض التاـ لليػاء يحجث في مكاف ما؛ مع الدساح لو بالخخكج مغ 

بعجـ كساؿ احتباس  -رحسو هللا –مكاف آخخ، كىػ ما عبخ عشو الذيخ 
 خيو.الرػت كعجـ كساؿ ج

... ألف الخخػة إذا نصق بيا  : "استخلرشاهكتسثيلو لؤلحػاؿ الثبلثة يؤكج ما 
جخى معيا الرػت، كالذجيجة إذا نصق بيا في  في نحػ ) ألبذ كأنعر(

نحػ: ) اضخب( ك ) اجلج( انحبذ الرػت معيا كلع يجِخ، كالتي بيغ 
جِخ الرػت إذا نصق بيا في نحػ: ) انعع( ك ) اعسل( لع يالذجيجة ك الخخػة 

 .(ٗ)معيا جخيانو مع الخخػة، كلع يشحبذ انحباسو مع الذجيجة"

رحسػػػو  –أف اسػػتعساؿ الذػػيخ  -فػػي ىػػحا السقػػػاـ -لعػػل مػػغ السفيػػج أف نؤكػػػج ك 
اللػػة علػػى حؿيقػػة الرػػػت الذػػجيج مػػغ لكلسػػة ) انحبػػاس( أكضػػ  فػػي الج -هللا

لسجػػخى   لسػػة ) السشػػع( التػػي اسػػتخجميا سػػيبػيو " فيػػي تذػػيخ إلػػى القفػػل التػػاـ
كلسػة )الحػبذ(،  (٘)الشََّفذ. كقج استخجـ بعس علساء األصػات مغ السحجثيغ

                                                           

 .  ٚٙنياية القػؿ السفيج ص( ٔ)
 . الدابق نفدو( ٕ)
 . الدابق نفدو( ٖ)
 . ٛٙالدابق ص( ٗ)
 . ٕٓٔاألصػات اللغػية ص ، دراسات في علعٕٗ،ٕ٘( األصػات اللغػية ص٘)



 

 

1959 

أي؛ عسليػػػػػػة تكػػػػػػػف األصػػػػػػػات االنفجاريػػػػػػة )كمػػػػػػا اشػػػػػػتق مشيػػػػػػا فػػػػػػي كصػػػػػػف 
 .(ٔ)الذجيجة("

  األصؾات الذجيجة والخخؾة والستؾسظة

( ٙٔ( كالحخكؼ الخخػة )ٛالحخكؼ الذجيجة ) -رحسو هللا –عج الذيخ 
 –، كقج أضاؼ حخكؼ السج الثبلثة إلى الستػسصة (٘ة )كالحخكؼ الستػسص

قاؿ: " ... كحخكؼ الذجة ثسانية  ،(ٛ)فرارت  -(ٕ) سا فعل سيبػيو مغ قبل
يجسعيا قػلظ: ) أجج قب بكت(، كأما التػسب: فحخكفو خسدة يجسعيا قػلظ: 

... كبعزيع زاد على ىحه الخسدة حخكؼ السج، كعليو فتريخ  لغ عسخ
 .(ٖ)خاكة: كحخكفيا ستة عذخ"الخ  ... ثسانية
 تعقيب

للسجسػعات الرػتية التي  -رحسو هللا –الذيخ تقديع أف  تججر اإلشارة إلى
تشتسي إلى كل حالة نصؿية مغ األحػاؿ الثبلثة، تبجك عليو بعس 
السبلحطات مغ كجية نطخ الجراسات الرػتية الحجيثة، نجسل القػؿ فييا 

 على الشحػ التالي:

في  ف ف ذكخه الجيع كالقاؼ: ؼيسا يتعلق باألصػات الذجيجة السبلحطة األكلى
برػرتيا التي نشصقيا  –، ألف الجيع الفريحة األصػات الذجيجة محل نطخ

أصابيا مغ التصػر ما أدى إلى صيخكرتيا كقفة احتكا ية بعج أف  -اليـػ
مغلق،   انت كقفة خالرة، حيث تتكػف مغ عشرخيغ صػتييغ: أحجىسا

                                                           

 . ٕٚٔ( الجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج صٔ)
 .  ٖ٘ٗ/ٗ( الكتابٕ)
 .  ٚٙ،ٛٙ( نياية القػؿ السفيج صٖ)



 

 

1960 

. كال يختلف . كثانييسا: عشرخ احتكا ي، كأنو قصعة شيغ أنو قصعة داؿ
فيي  -التي تذبو القاؼ الدػدانية اليـػ –األمخ كثيخا في القاؼ الفريحة 

تذتسل على الرفتيغ: غلق يعؿبو تزييق، فاألكلى أف يكػنا مغ األصػات 
    . (ٔ)الستػسصة ال الذجيجة

ف ف ذكخه الزاد في السبلحطة الثانية ؼيسا يتعلق باألصػات الخخػة: 
حدب كصف الذيخ  –األصػات الخخػة ؼيو نطخ؛ ألف الزاد الفريحة 

أف " تذتسل على غلق في مكاف كتزييق في آخخ. كبياف ذلظ:  -ليا
، مخخجيا ما بيغ إحجى حافتي اللداف، كما يحاذييا مغ األضخاس العليا

ال، كمغ كىشا يكػف الغلق. كخخكجيا مغ الجية اليدخى أسيل كأ ثخ استعسا
، (ٕ)أعد كأيدخ" -يعشي معا –اليسشى أصعب كأقل استعساال، كمغ الجانبيغ 
تكػف مغ األصػات الستػسصة  كىشا يكػف التزييق. كمغ ثع ف ف األكلى أف

 مغ األصػات الخخػة كسا ذكخ الذيخ.ال 

" أما الزاد الفريحة: فسخخجيا مغ شخؼ اللداف مع أصػؿ الثشايا العليا 
شخؼ اللداف، كأصػؿ  –يج؛ التراؿ عزػي الشصق ... كىػ صػت شج

اتراال محكسا يحػؿ دكف تدخب اليػاء، ف ذا انفربل خخج  -الثشايا العليا
صػت انفجاري ىػ الزاد السرخية، كىي بيحا الػصف تختلف عغ الزاد 

)العخبية كثيخا" ٖ  كالزاد بيحا الػصف أشبو بالجاؿ السصبقة أك الصاء. (
                                                           

، ٗٛ، عػػػػغ علػػػػع التجػيػػػػج القخآنػػػػي صٜٕٖ، علػػػػع األصػػػػػات صٕ٘( األصػػػػػات اللغػيػػػػة صٔ)
تجػيػػػػػج ، الجراسػػػػػات الرػػػػػػتية عشػػػػػج علسػػػػػاء الٕٕٔدراسػػػػػات فػػػػػي علػػػػػع األصػػػػػػات اللغػيػػػػػة ص

األصػػػات عشػػج سػػيبػيو  .ٜٓٔ،ٓٔٔص، ، السػػجخل إلػػى علػػع أصػػػات العخبيػػة ٕٗٗ-ٕٓٗص
  .ٕٛص

 .  ٕ٘( نياية القػؿ السفيج صٕ)
عػػغ علػػع ، ٕٜمشػػاىج البحػػث فػػي اللغػػة ص، كقػػارف بػػػ ٜٓٔ،ٜٔٔص( أصػػػات اللغػػة العخبيػػة ٖ)

== 



 

 

1961 

لفري  الحي يجخي على ألدشة القخاء، كالحي شاع ، كىػ الشصق االسجيػرة
في العالع العخبي كاإلسبلمي، حيث صارت الزاد شجيجة مغ مخخج الصاء 

 كالجاؿ كالتاء. 

ذكخه العيغ مع السبلحطة الثالثة ؼيسا يتعلق باألصػات الستػسصة: ف ف 
األصػات الستػسصة محل نطخ " فيي الرػت الػحيج بيغ ىحه السجسػعة ) 

خ(، الحي ال يسكغ أف يحجث معو غلق في جياز الشصق؛ ألنيا تخخج لغ عس
ال يسكغ أف يحجث ؼيو غلق، فعزبلتو  -فديػلػجيا –مغ الحلق، كالحلق 

. كمغ ثع؛ فاألكلى أف ترشف (ٔ)الغزخكؼية ال يسكشيا اف تلتقي محجثة غلقا"
ألف فييا عشرخا  -ىي كما عجاىا مغ أصػات الحلق –مع األصػات الخخػة 

" كقج اتز  برػرة األشعة أف في نصق العيغ احجا فقب، ىػ التزييق. ك 
كما دعا غيخنا مغ السحجثيغ قبل  –تزييقا كبيخا للحلق، كىحا ما يجعػنا 

 .(ٕ)إلى اعتبار صػت العيغ رخػا ال متػسصا" -ذلظ

 –السبلحطة الخابعة ؼيسا يتعلق بأصػات السج: حيث كاف مػقف الذيخ 
ي ترشيفيا على أساس شبيعة السخخج كما يحجث ؼيو مزصخبا ف -رحسو هللا

عجىا تارة في جسلة الحخكؼ مغ غلق أك تزييق، أك ىسا معا. فقج 
الستػسصة، كجعليا ثسانية مجسػعة في قػليع: " كليشا عسخ" أك " نػلي 

خػة، كمجسػعيا ستة عذخ عسخ". كتارة أخخى: جعليا مع األصػات الخ 
 .  حخفا

                                                                                                                                                                 
== 

شػػػج ، األصػػػػات عٛٓٔ،ٕ٘ٚص، السػػػجخل إلػػػى علػػػع أصػػػػات العخبيػػػة ٗٛالتجػيػػػج القخآنػػػي ص
 . ٕٛٗ،ٜٕٗ، دراسة الرػت اللغػي صٕٛسيبػيو ص

 . ٖٔٔ، كقارف بػ السجخل إلى علع أصػات العخبية ص٘ٛ( عغ علع التجػيج القخآني صٔ)
بخجذتخاسػخ: التصػػر  –، كقػج أيػج السدتذػخقػف تلػظ الحؿيقػة ٕٓٔمشاىج البحث في اللغة ص (ٕ)

 . ٖٙ، جاف كانتيشػ: دركس في علع أصػات العخبية ص٘ٔالشحػي ص



 

 

1962 

يحكخ ىحه الحخكؼ الثبلثة ىشا؛ ألنيا أال  -رحسو هللا –ككاف األكلى بالذيخ 
قدع مدتقل قائع بحاتو في مقابل جسيع األصػات األخخى، اصصل  

على تدسيتو بالرػائت في مقابل الرػامت، كترشيف األصػات السحجثػف 
 (ٔ)ؼيو تػائلرت ال دخل لػاملرخ خاص باإلى شجيجة كرخػة كمتػسصة أم

، صاحب الشذخ ال يحكخانيا في ىحا السػضػع" كلحلظ كججنا سيبػيو ك . 
فقب ر( ) ؿ ف ـ كتابعيسا على ذلظ السحجثػف الحيغ ا تفػا بػصف األربعة 

  .(ٕ)بالتػسب، كىػ الرػاب الحي ال محيج عشو"

كعلى ىحا: " ف ف إخخاج األصػات الثبلثة ) ك ي ا( مغ األصػات الستػسصة 
داع السجسػعة مغ ات يكػف أرج  مغ ضسيا إليو؛ لسا تتسيد بو ىحه

 ،ترشيفيا . كإف كاف ال بج مغ(ٖ)أثشاء نصقيا"مخارجيا، كعجـ ؾياـ عائق في 
                                                           

الصبيعػػػة السددكجػػػة لرػػػػتي اليػػػاء كالػػػػاك، فيسػػػا مػػػغ األصػػػػات  استحزػػػار( كىشػػػا ال بػػػج مػػػغ ٔ)
الحسػػج،  الرػػامتة إذا تحيػػد مخخجيسػػا، كيعػػجاف حيشئػػح مػػغ األصػػػات الخخػػػة فػػي رأي الػػجكتػر

بيشسا يػخى الػجكتػر ىػبلؿ أنيسػا مػغ األصػػات الستػسػصة، كذلػظ ألف الفػخاغ بػيغ الجػدء السختفػع 
كالحشظ األعلى يزيق إلى حج يجعل مخكر اليػاء يحجث نػعا ضعيفا مغ الحؽيف  مغ اللداف

الحي يدسع. كأرى أف ىحا التفديخ الحي قجمػو الػجكتػر ىػبلؿ يشصبػق علػى األصػػات الخخػػة ال 
، ٖٜٔ، أصػػػػات اللغػػػة العخبيػػػة صٖٔٔالستػسػػػصة.  السػػػجخل إلػػػى علػػػع أصػػػػات العخبيػػػة ص

 .ٚٛي اللغة صيشطخ في تفريل ذلظ: مشاىج البحث ف
 . ٖٜٔ( أصػات اللغة العخبية صٕ)
، ٕٙٔ-ٓٙٔعلػػػػع األصػػػػػات ص، كقػػػػارف بػػػػػ ٖٔٔ( السػػػػجخل إلػػػػى علػػػػع أصػػػػػات العخبيػػػػة صٖ)

كقج نػه السدتذخقػف بيحا الػاقع الفديػلػجي لتلػظ . ٗٓٔ،٘ٓٔ،ٖٜٔأصػات اللغة العخبية ص
ىػػي إنذػػاء  -أخػػخى بعبػػارة  –السجسػعػػة الرػػػتية، يقػػػؿ تخكبتدػػكػي: " إف خاصػػية الرػػحي  

عؿبة في شخيق اليػاء، أك فت  ىحه العؿبة، على حيغ تبجك خاصية العلة في صػرة انعجاـ أية 
عؿبة أك تعػيق". كيقػؿ فشجريذ: " كػل العلػل يقتزػي أف يكػػف الفػع مفتػحػا، كلػػ اختلػف ىػحا 

ؿ، مشػاىج الفت  في الحجػع، كلكشػو دائسػا أ بػخ مسػا ىػػ فػي الرػحاح". لسديػج مػغ اآلراء كاألقػػا
 .   ٖٔٔ،ٗٔٔالبحث في اللغة ص



 

 

1963 

، كقج ألس  الذيخ األصػات الخخػة تفق مع شبيعةبيا ت جيشاميكية الشصقف
نفدو إلى تلظ الحؿيقة حيغ قاؿ: " ... كحخكؼ السج أشػؿ زمانا مغ سائخ 

  .(ٔ)الحخكؼ الخخػة"

غ ىحه العبارة حؿيقتيغ: األكلى: أف ىحه السجسػعة ىي كيسكغ أف نفيع م
كىػ ما يتفق مع  -أ ثخ أصػات العخبية امتجادا كجخيانا على اإلشبلؽ 

كإف كاف ال بج مغ عجىا،  -معصيات الجراسات الرػتية العسلية كالسعسلية
مبشية على األكلى، أف ليحه  . الثانية: كىيفيي مغ األصػات الخخػة

ية خرػصية؛ تؤىليا ألف تكػف أصبل قائسا بحاتو مدتقبل ة الرػتالسجسػع
 . -ميل إليوكىػ ما أ –في مقابل بؿية األصػات األخخى بخأسو 

كجيخ قج قصع في مػضع آخخ مغ كتابو بخخاكة  -رحسو هللا –ككاف الذيخ 
  .(ٕ)ىحه األصػات الثبلثة، ككحلظ الػاك كالياء الرامتتيغ

فخيقو بيغ الجيخ كاليسذ مغ ناحية، كبيغ ؼيسا يتعلق بت ةالسبلحطة الخامد
السعػؿ عليو في العسلية قج جعل ف: الذجة كالخخاكة كالتػسب مغ ناحية أخخى 

األكلى: ىػ جخياف الشفذ كعجـ جخيانو. كالسعػؿ عليو في العسلية الثانية: 
حطة تعكذ اتجاىا يتدع بعسق ىػ جخياف الرػت كعجـ جخيانو. كىحه السبل

 األصػات، كالجقة في إدراؾ خرائريا الرػتية.الشطخة في تحليل 

كبياف ذلظ: أنو مع الجيخ كالشفذ عبَّخ بالشفذ دكف الرػت " ألف ىحه 
يحكع على الرػت بالجيخ إف اىتد  -فقب –العسلية تتع في الحشجخة، ففييا 

معو الػتخاف، أك باليسذ إف لع ييتدا، فاليػاء إلى ىشا لع يدؿ ىػاء تشفذ، 

                                                           

 .  ٛٙص نياية القػؿ السفيج (ٔ)
 .  ٜٙص نياية القػؿ السفيج (ٕ)



 

 

1964 

بعج؛ ألف ذلظ إنسا يتع في السخخج، فيػاء الباء مثبل: صػت  كلع يتحػؿ إلى
 ال يرب  صػتا متكامبل، إال بعج خخكج اليػاء مغ بيغ الذفتيغ بعج الغلق.
على حيغ أنو مع الذجة كالخخاكة عبخ بالرػت؛ ألف الرػت تحيدت 
معالسو، كلع يبق ىػاء تشفذ؛ فالفاء عشجما تسخ مغ السسخ الزيق بيغ 

فلى، إنسا تحيدت كتكػنت، فيي العليا، كباشغ الذفة الد ياأشخاؼ الثشا
   .(ٔ)صػت، كليذ ىػاء تشفذ"

كىي مؤسدة على فكخة التفخيق بيغ العسليات الشصؿية  –السبلحطة األخيخة 
حيث قدع الحخكؼ الذجيجة كالخخػة إلى مجيػرة كميسػسة، قاؿ: "  -الدابقة

... إذا علست ىحا فاعلع أف صػت الحخؼ كنفدو إما أف يحتدبا بالكلية، 
ؼيحرل صػت شجيج، كىػ في الحخكؼ الذجيجة، أك ال يحتبدا أصبل، بل 
يجخي جخيانا كامبل، كىػ في الحخكؼ الخخػة، اك يتػسصا بيغ كساؿ 

ا الجخي، كىػ في الحخكؼ البيشية، فيحه ثبلثة أنػاع؛ ففي االحتباس ككس
كؿ: إف جخى بعج ذلظ االحتباس نفذ كثيخ، فالحخؼ شجيج الشػع األ

ميسػس، كىي حخفاف: الكاؼ كالتاء الفػؾية. كإف لع يجخ، فالحخؼ شجيج 
مجيػر، كىي ستة أحخؼ: اليسدة، كحخكؼ ) قصب جج(. كفي الشػع الثاني: 

ؼ جاريا كلو مع نفذ قليل، فالحخؼ رخػ مجيػر، إف كاف صػت الحخ 
كالحاؿ، كالغيغ السعجسات، كالداي، كىي ثسانية أحخؼ: الزاد، كالطاء، 

يَّيغ أـ ال. كإف كاف جاريا كلو مع نفذ كثيخ،  كاأللف السجية، كالػاك كالياء مجِّ
فالحخؼ رخػ ميسػس، كىي ثسانية أحخؼ أيزا؛ كىي الحخكؼ السيسػسة 

    .  (ٕ)ؼ كالتاء الفػؾية. كأما الحخكؼ البيشية فكليا مجيػرة"ما عجا الكا

                                                           

 . ٚٛص عغ علع التجػيج القخآني (ٔ)
 .  ٛٙ،ٜٙص نياية القػؿ السفيج (ٕ)    



 

 

1965 

 –بحليا الذيخ كمعتبخة كذف عغ جيػد شيبة ي -على شػلو –شز كىحه ال
؛ حيث قجـ في ىحا في تبديب القزايا الرػتية الجؾيقة كالعسؿية -رحسو هللا

ثع ىػ  .الشز قاعجة يسكغ أف نفدخ في ضػئيا كل صفة مغ ىحه الرفات
عكذ كعيا بصبيعة األصػات، كعسقا في الجراسة، كأصالة زاكية أخخى؛ يمغ 

 في الصخح كالتشاكؿ، كدقة في التحليل كالتأصيل.

 االستعالء واالستفال  -3

كقج حجه بقػلو: " االستعبلء: ارتفاع اللداف عشج الشصق بالحخؼ إلى الحشظ 
لى ظ إاللداف عشج خخكج الحخؼ عغ الحشاألعلى ... كاالستفاؿ: انحصاط 

حجيثو عغ اإلمالة، كقج أشار سيبػيو إلى تلظ الفكخة في ثشايا  .(ٔ)"قاع الفع
كلع يدد السحجثػف شيئا . كسا فعل مع الرفات الدابقة (ٕ)ا تعخيفاليكلع يقجـ 

 . (ٖ)صفتي االستعبلء كاالستفاؿفي تحجيج  -عسا ذكخه الذيخ – ذا باؿ

قج فصغ إلى الجدء السدتعلي و الػاعية: أن -رحسو هللا –الذيخ إلساحات  كمغ
مغ اللداف حاؿ الشصق، كأف السعتبخ في االستعبلء: استعبلء أقرى اللداف؛ 
سػاء استعلى معو بؿية اللداف أك ال. كمغ ثع؛ لع تجخل حخكؼ كسب 
اللداف، كىي: الجيع، كالذيغ، كالياء، في الحخكؼ السدتعلية؛ ألنو ال 

                                                           

 .  ٓٚ،ٔٚص نياية القػؿ السفيج (ٔ)    
األلفػػػات التػػػي َأمْلَتيػػػا ؼيسػػػا  " ىػػػحا بػػػاب مػػػا يستشػػػع مػػػغ اإلمالػػػة مػػػغ ٕٛٔ،ٜٕٔ/ٗالكتػػػاب (ٕ)    

مزى"، كجاء ؼيو: "   فػالحخكؼ التػي تسشعيػا اإلمالػة ىػحه الدػبعة: الرػاد، كالزػاد، كالصػاء، 
كالطاء، كالغيغ، كالقاؼ، كالخاء ... كإنسا مشعَت ىحه الحخكَؼ اإلمالػَة؛ ألنيػا حػخكؼ مدػتعلية 

 . إلى الحشظ األعلى"
، ٖٕٗالفػنتيكػػا ص –، علػػع األصػػػات اللغػيػػة ٖٙ،ٖٚدركس فػػي علػػع أصػػػات العخبيػػة ص (ٖ)

، عػغ علػع ٗٚٔ،٘ٚٔ، أصػػات اللغػة العخبيػة صٖٙٔدراسات في علع األصػات اللغػية ص
 .  ٜٓ،ٜٔص التجػيج القخآني



 

 

1966 

ُيدتعلي بيا إال  تجخل الكاؼ؛ ألنو الُيدتعلي بيا إال كسب اللداف، كسا لع 
 .(ٔ)ما بيغ أقرى اللداف ككسصو

السعيار األساس  -رحسو هللا –كلعل ارتفاع مؤخخة اللداف الحي جعلو الذيخ 
ي لعجـ حجكث اإلمالة في تلظ لعسلية االستعبلء؛ ىػ التفديخ الرػت

 ة الرػتية.  السجسػع

 الحخوف السدتعمية والسدتفمة

عبلء فدبعة، يجسعيا قػلظ: ) خز ضغب قظ(. كأما أما حخكؼ االست
حخكؼ االستفاؿ، فيي ما عجا حخكؼ االستعبلء، كىػ اثشاف عذخكف 

 .(ٕ)حخفا

كقج بيغ سبب تدسية كل مشيسا بيحا االسع: " كسسيت مدتعلية؛ ألف اللداف 
يعلػ عشج الشصق بيا إلى الحشظ األعلى ... كسسيت ىحه الحخكؼ مدتفلة؛ 

  .(ٖ)يدتعلي إلى الحشظ األعلى عشج الشصق بيا" ألف اللداف ال

بشاء  –إلى أف الحخكؼ تتفاكت استعبلء كاستفاال  -رحسو هللا –فصغ الذيخ 
كأف  -حاؿ الشصق) أقرى اللداف( على الػضع الفديػلػجي لسؤخخ اللداف 

، كيبجك أف الدبب في ذلظ: أف القاؼ حخؼ قري أشجىا استعبلء القاؼ
الحي يتحقق ؼيو العلػ نفدو تخخج مغ السػضع ، فيي ) ليػي( حشكي

كالتدفل، كمغ ثع كاف استعبلؤىا شجيجا. كأف الصاء أعبلىا، كيبجك أف الدبب 
كسيأتي  –اإلشباؽ  في ذلظ: أنيا جسعت إلى صفة العلػ صفة أخخى ىي

                                                           

 . بترخؼ ٓٚ،ٔٚص نياية القػؿ السفيج (ٔ)
 . الدابق نفدو (ٕ)
 .  ٓٚ،ٔٚص نياية القػؿ السفيج (ٖ)



 

 

1967 

على أنيا أقػى أصػات العخبية على اإلشبلؽ. كأف أسفل السدتفلة:  -بيانيا
ما يتفق مع ترشيف دانياؿ جػند للحخكات السعيارية؛ ىػ الياء التحتية، ك 

       .(ٔ)باعتبار درجة كضع اللداف
أف البلـ كالخاء يجخبلف ضسغ الحخكؼ السدتعلية؛  -رحسو هللا –ذكخ الذيخ 

)مفخستيغ اإذا كانت ٕ أف " يخادؼ االستعبلء، كالفخؽ بيشيسا: ، كالتفخيع (
 افيتعاؾب ساف نيكالتخقيق ، أما التفخيع فو، فبل يدكؿ عشياك االستعبلء يلـد حخ 
. أما حخكؼ االستعبلء ف نيا مبلزمة بدبب الجػار الرػتي على الخاء كالبلـ

 .(ٖ)للتفخيع"
 اإلطباق واالنفتاح -4

تبلقي شائفتي : " (ٗ)قدصبلنيكقج قجـ لو عجة تعخيفات؛ أكفاىا ما نقلو عغ ال
 . (٘)"األعلى عشج الشصق بحخكفيا اللداف كالحشظ

                                                           

 . ٕٓٔػية صدراسات في علع األصػات اللغ (ٔ)
 .  ٔٚ،ٕٚص نياية القػؿ السفيج (ٕ)

 . ٕٓ٘الجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج ص (ٖ)   
أحسػػج بػػغ دمحم بػػػغ أبػػي بكػػػخ بػػغ عبػػػج السلػػظ بػػغ الػػػديغ التػػاج علػػػي، القدػػصبلني األصػػػل،  (ٗ)   

ىػػػ بسرػػخ، كنذػػأ بيػػا فحفػػظ القػػخآف كالذػػاشبية ٔ٘ٛذي القعػػجة ٕٔالسرػػخي الذػػافعي. كلػػج فػػي 
رية كنرف الصيبة، أخح عغ ابغ حجػخ العدػقبلني، ككػحا أخػح القػخاءات عػغ الذػسذ بػغ كالجد 

الحسرػػاني، كأخػػػح الفقػػو عػػػغ الذػػػياب العبػػادي، كعػػػغ العجلػػػني أخػػػح الشحػػػػ، قػػخأ عليػػػو شػػػخح 
الذحكر، كلو: إرشاد الداري لذخح صحي  البخاري، الآللئ الدشية في شخح السقجمة الجدريػة ) 

 ٛلصػػائف اإلشػػارات فػػي علػػع القػػخاءات ...إلػػخ، تػػػفي ليلػػة الجسعػػة كىػػػ مصبػػػع كقفػػت عليػػو(، 
ىػ لعخكض فالج لو. كدفغ بؿبة قاضي القزاة بجر الػجيغ العيشػي مػغ مجرسػتو بقػخب ٖٕٜمحـخ

يشطخ: شسذ الػجيغ دمحم بػغ عبػج الػخحسغ الدػخاكي: الزػػء البلمػع ألىػل القػخف  .جامع األزىخ
يػػػاة، بيػػػخكت، بػػػجكف تػػػاريخ. كأيزػػػا: الكػا ػػػب ، مشذػػػػرات دار مكتبػػػة الحٖٓٔ،ٗٓٔ/ٕالتاسػػػع

  .  ٕٛٔ،ٜٕٔ/ٔالدائخة بأعياف السائة العاشخة
 .  ٕٚص نياية القػؿ السفيج (٘)



 

 

1968 

 –أدركشا أف عسلية اإلشباؽ تتكػف  إذا أنعسشا الشطخ في ىحا التعخيفك 
مغ عشرخيغ: أكليسا: التقاء أمامي؛ حيث يكػف مقجـ اللداف  -فديػلػجيا

حيث يكػف مؤخخ مختفعا في اتجاه الصبق الرلب. ثانييسا: التقاء خلفي: 
إلى  -رحسو هللا –كقج أشار الذيخ  اللداف مختفعا في اتجاه الصبق الليغ.

ىحيغ العشرخيغ بعبارة ) شائفتي اللداف(، كىػ بيحا التعخيف يػافق سيبػيو 
 .(ٔ)في تعخيف الحخؼ السصبق

" كىكحا تكػف صػرة اللداف: ارتفاع مغ الخلف، كارتفاع مغ األماـ، كيعقب 
ذلظ: انخفاض في كسصو أك تقعخ، ؼيرب  مثل الصبق، كمغ ثع سسيت ىحه 

 . (ٕ)الرفة باإلشباؽ"

أي؛ شائفتي  –االنفتاح فقج حجه بقػلو: " تجافي كل مغ الصائفتيغ أما 
  .(ٖ)عغ األخخى؛ حتى يخخج الخي  عشج الشصق بالحخؼ" -اللداف كالحشظ

 حخوف اإلطباق واالنفتاح

قاؿ: " كحخكؼ اإلشباؽ أربعة، جسعيا ابغ الجدري في نرف بيت، فقاؿ: 
تاح خسدة كعذخكف، يجسعيا كحخكؼ االنفكصاُد ضاٌد شاُء ضاٌء ُمْصِبقة ... 

تدسيتيا  عللكقج  .(ٗ) قػلظ: ) مغ أخح كجج سعة فدكا ُحقَّ لو سخب غيث("
النفتاح  بالسشفتحة قائبل: " كسسيت ىحه الحخكؼ الخسدة كالعذخكف مشفتحة؛

                                                           

 .  ٖٙٗ/ٗالكتاب (ٔ)
، مشػاىج البحػث فػي اللغػة ٓ٘، كقارف بػ األصػات اللغػية صٜٛص عغ علع التجػيج القخآني(ٕ)

السػػػجخل إلػػػى علػػػع األصػػػػات ، ٖٗٔ،ٖ٘ٔ، دراسػػػات فػػػي علػػػع األصػػػػات اللغػيػػػة صٜٛص
 .  ٘ٔٔ،ٙٔٔالعخبية ص

 .  ٖٚص نياية القػؿ السفيج (ٖ)
 .  ٕٚ،ٖٚص نياية القػؿ السفيج (ٗ)



 

 

1969 

. (ٔ) ما بيغ اللداف كالحشظ األعلى، كخخكج الخي  مغ بيشيسا عشج الشصق بيا"
يػلػجي لجياز الشصق حاؿ التلفظ بيحه كىػ تعليل يلس  الػضع الفد

 السجسػعة الرػتية.

، كبيَّغ أنيا األصػات السصبقةُسلَّسا لتلظ  -رحسو هللا –الذيخ  أسذ كقج
ليدت على درجة كاحجة، كإنسا تتفاكت باعتبار ما فييا مغ صفات القػة 

: " كبعس حخكؼ اإلشباؽ أقػى مغ بعس؛ فالصاء السيسلة أقػاىا كالزعف
يا باؽ لجيخىا كشجتيا، كالطاء السعجسة أضعفيا في اإلشباؽ لخخاكتفي اإلش

شخاؼ الثشايا العليا، كالراد كالزاد كانحخافيا إلى شخؼ اللداف مع أ
متػسصتاف في اإلشباؽ؛ يعشي أف ىحه الثبلثة لخخاكتيا ضعف إشباقيا، 

 .(ٕ) ككانت الطاء السعجسة أضعفيا في اإلشباؽ النحخافيا السحكػر"

سبق بو الجراسات الرػتية الحجيثة،  -رحسو هللا –ق يحدب للذيخ كىػ سب
، مع انفخاد الذيخ بالتعليل الرػتي الرائب التي لع تدد شيئا على ما ذكخه

: " غيخ أنو يشبغي لشا أف نتحكخ لجرجات ىحا الدلع لتلظ السجسػعة الرػتية
لداف على صػات السصبقة إشباقا؛ بدبب انصباؽ الدائسا؛ أف الصاء أقػى األ

، ثع الراد، كتاتي الزاد -في قػة اإلشباؽ -الحشظ انصباقا تاما، تلييا 
  .(ٖ)اء في آخخ القائسة، فيي أضعف األربعة إشباقا"الط

                                                           

 .  ٖٚص نياية القػؿ السفيج (ٔ)
 .  ٕٚ،ٖٚص نياية القػؿ السفيج (ٕ)
، عػػػالع الكتػػػب الحػػػجيث، ٕٚد. فػػػػزي الذػػػايب: أثػػػخ القػػػػانيغ الرػػػػتية فػػػي بشػػػاء الكلسػػػة ص (ٖ)

 .  ـٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔعة األكلىاألردف، الصب



 

 

1970 

العبلقة الرػتية بيغ اإلشباؽ كاالستعبلء مغ  -رحسو هللا –الذيخ أدرؾ 
أبلغ مغ  " فاإلشباؽ ، فقاؿ:ناحية، كبيغ االنفتاح كاالستفاؿ مغ ناحية أخخى 

  .(ٔ) "كأخز مشو االستعبلء

التي  .(ٕ) كية الشصقباعتبار ميكاني مغ جيتيغ: األكلى:ىحه العبارة  تفديخك 
 ترحب كلتا الحالتيغ، 

خلف، يراحبو ارتفاع أمامي. أما : يحجث ارتفاع مغ الففي حالة اإلشباؽ
 : فبل يحجث ارتفاع إال مغ الخلف فحدب، كمغ ثع يكػف ستعبلءحالة اال

في الػضع الفديػلػجي كالتحخكات التقصيعية  إلشباؽ أبلغ مغ االستعبلءا
كالعزلية. الثانية: باعتبار األثخ الدسعي، حيث يؤدي الػضع الفديػلػجي 
السراحب لئلشباؽ إلى حالة مغ تقعخ اللداف شبييا السحجثػف بالصبق أك 

 كبشاء عليو: شجيجا، القػس، مسا يجعل انحرار الرػت حاؿ اإلشباؽ
التفخيع مغ باقي حخكؼ االستعبلء؛ إذ إف   انت حخكؼ اإلشباؽ أبلغ في

مخاده بقػلو: ) ىػ كلعل ىحا   قجر التفخيع على قجر االستعبلء كاإلشباؽ.
 أبلغ(.

، فقج فدخه بقػلو: " ... إذ ال يلـد مغ االستعبلء أما قػلو: ) أخز( 
كالحاء  ـ سجيج، فالقاؼكىحا كبل .(ٖ) اإلشباُؽ، كيلـد مغ اإلشباؽ االستعبلء"

                                                           

 .  ٕٚص نياية القػؿ السفيج (ٔ)
يقرج بسيكانيكية الشصق: مجسػع العسليات التي تقـػ بيا أعزاء الشصق، كالتي يكسل بعزػيا  (ٕ)

بعزا لتخجسة نبزػات صػادرة مػغ الجيػاز العرػبي؛ إلػى أصػػات مشصػقػة، يترػف كػل مشيػا 
. كيػػختبب بيػػحه العسليػػات مػػا يدػػسى بسجسػعػػة مػػغ الخرػػائز، تسيػػده عػػغ غيػػخه مػػغ األصػػػات

األصػػات . بجيشامية اليػاء، كالتي تشتج عغ تغيخ في الزغب الكائغ في مشصقة أعزاء الشصػق
 .ٚٚرؤية عزػية ص –اللغػية 

 .  ٕٚ،ٖٚص نياية القػؿ السفيج (ٖ)



 

 

1971 

أما الراد كأخػاتيا فيي مدتعلية كمصبقة  كالعيغ مدتعلية، كليدت بسصبقة.
 معا.

: " إف ىشاؾ فخقا بيغ صفة اإلشباؽ كصفة االستعبلء، ىػ: أف قػؿأف أبقي 
األكلى مغ الرفات السسيدة، كأف الثانية مغ الرفات السحدشة، فعلى الخغع 

، إلى جانب تخريز مرصل  للرفات السقابلة مغ التذابو كالعبلقة بيشيسا
ليسا، ف ف صفة اإلشباؽ تسيد بيغ الصاء كالطاء كالراد كبيغ مذاركاتيا في 
السخخج: التاء كالحاؿ كالديغ، ككحلظ األمخ بالشدبة للزاد التي تشصق في 
مرخ اليػـ، ميدت صفة اإلشباؽ بيشيا كبيغ الجاؿ. بيشسا ال تقػـ صفة 

ر تسييدي؛ إنسا ىي تذيخ إلى حالة اللداف في أثشاء الشصق االستعبلء بأي دك 
  .(ٔ) بيحه األصػات"

أما العبلقة بيغ االنفتاح كاالستفاؿ، فقج كضحيا بقػلو: " ... فاالنفتاح أعع  
مغ االستفاؿ؛ ألف كل مدتفل مشفت  بجكف العكذ؛ ألف القاؼ كالخاء كالغيغ 

 -مغ كجية نطخي  –ه العبلقة كىح .(ٕ) السعجستيغ مشفتحة كليدت بسدتفلة"
مبشية على الػضع الفديػلػجي السراحب للحالتيغ حاؿ تكػف أصػاتيسا في 
مخارجيا، إذ إف الحالة األكلى تقتزي ابتعاد أك تجافي اللداف عغ الحشظ 

ال يكفي ابتعاد أك تجافي اللداف عغ الحشظ في حاؿ حاؿ الشصق، بيشسا 
جيجا عزليا زائجا، يجفع اللداف إلى كإنسا تتصلب  ،سدتفلةصػات الاألنصق 

االنخفاض أك االنحجار إلى قاع الفع، كليحه الدسة الفديػلػجية سسيت تارة 
كميسا تعجدت تدسيات  بالحخكؼ السشخفزة، كأخخى بالحخكؼ الستدفلة.

                                                           

 . ٜٕٗالجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج ص (ٔ)
 .  ٖٚص نياية القػؿ السفيج (ٕ)



 

 

1972 

ىحه الحخكؼ، ف ف كضعية اللداف عشج الشصق بيا تبقى حؿيقة ثابتة عشج 
    . (ٔ) التحليبلتالقجامى كالسحجثيغ ب جساع كل 

 الحالقة واإلصسات   -5

لياتيغ الرفتيغ تحجيجا اصصبلحيا كسا فعل مغ  -رحسو هللا –لع يقجـ الذيخ 
قبل، كإنسا اقترخ على التعخيف اللغػي، كعجد حخكفيا، كتعليل التدسية، 

كيقاؿ  –فقاؿ: " الحالقة لغة: حجة اللداف كببلغتو كشبلقتو. كحخكؼ الحالقة 
ستة، جسعيا ابغ الجدري في  -لحُّْلق بزع الحاؿ كسكػف البلـليا الحخكؼ ا

 –ثبلث كلسات، كىي ) ِفخَّ مغ ُلّب( ... كسسيت ىحه الحخكؼ الدتة محلقة 
لدخعة الشصق بيا؛ لخخكج بعزيا مغ َذَلق اللداف؛ أي  -بالحاؿ السعجسة

جة ، كبعزيا مغ ذلق الذفة، كىي الباء السػحف شخفو، كىػ الخاء كالبلـ كالشػ 
   .(ٕ) "، كىي أخف الحخكؼ كأسيليا كأ ثخىا امتداجا بغيخىاكالفاء كالسيع

 –يػض  لشا التفديخ الفديػلػجي الجقيق؛ الحي قجمو الذيخ  ىحا الشزك 
للحخكؼ السحلقة " إنو سيػلة الشصق البارزة الشاتجة عغ  -رحسو هللا

 كالشػف(،التحخكات العزلية لسدتجؽ شخؼ اللداف في نصق ) الخاء كالبلـ 

                                                           

على ىحا الفيع: ف ف قػؿ د. عبج القادر مخعي: " االنفتػاح يعشػي: عػجـ تفخػيع الرػػت، كبشاء  (ٔ)
كيكػػػف اللدػػاف أثشػػاء نصػػق ىػػحه األصػػػات نػػازال فػػي قػػاع الفػػع" السرػػصل  الرػػػتي عشػػج علسػػاء 

، مشذػرات جامعػة مؤتػة، عسػاف، الصبعػة ٜٔٔالعخبية القجماء في ضػء علع اللغة الحجيث ص
أك . ؿ غيخ مدلع، إال إذا كانػت ىػحه األصػػات مػغ السشفتحػة السدػتفلةـ. ىحا القػ ٖٜٜٔاألكلى

كػػحلظ ال يفػػخؽ بػػيغ  –أف الباحػث ال يفػػخؽ بػػيغ االسػػتعبلء كاإلشبػػاؽ كالتفخػػيع مػغ ناحيػػة، كىػػػ 
أضػػػجادىا مػػػغ ناحيػػػة أخػػػخى، كىػػػػ اتجػػػاه سػػػاد بػػػيغ العلسػػػاء قػػػجيسا كحػػػجيثا. يشطػػػخ فػػػي تفرػػػيل 

 .ٕٜ، الرػتيات العخبية صٖٚصالقزية: دركس في علع أصػات العخبية 
 .  ٖٚص نياية القػؿ السفيج (ٕ)



 

 

1973 

كلصخؼ الذفتيغ في نصق الفاء كالباء كالسيع؛ لسا ليسا مغ السيارة كالسخكنة 
    .(ٔ) في التحخكات التقصيعية الستشػعة"

قج تخدد في جعل الػاك مغ الحخكؼ السحلقة، حيغ  -رحسو هللا –ككاف الذيخ 
قاؿ: " كمقتزى تعليليع أف تكػف الػاك مغ الحخكؼ السحلقة، كلع أر مغ 

) ه، فتأمل"ذكخ  ٕ كلعل ىحا التخدد ناتج مغ أنو جعل مخخج الػاك مغ  .(
بصبيعتو أف صػت الػاك  -للذظبسا ال يجع مجاال  -الذفتيغ، كقج أثبتشا 

 .(ٖ) خخج مغ الذفتيغي السددكجة ال

على التعخيف اللغػي، كعجد  -كحلظ –ثع تحجث عغ اإلصسات، فاقترخ 
ت لغة: السشع ... كحخكفو: ما عجا حخكفو، كتعليل التدسية، قاؿ: " اإلصسا

الحخكؼ السحلقة الدتة، كىي ثبلثة كعذخكف حخفا، يجسعيا قػلظ: ) ُجْد 
ظ( ... كإنسا سسيت مرستة؛ ألنيا  غرَّ ساخب  صْج ثقةا إذ كعُطو يحزُّ

إذا  –حخكؼ أصستت؛ أي مشعت أف تختز ببشاء كلسة في لغة العخب 
د اللداف، فيي حخكؼ ال تتفخ العتياصيا كصعػبتيا على  - ثخت حخكفيا

عشي أ ثخ مغ ثبلثة أحخؼ حتى يكػف بشفديا في كلسة كثيخة الحخكؼ؛ أ 
 .(ٗ) معيا غيخىا مغ الحخكؼ السحلقة"

لع يعلل ليحه السجسػعة  -رحسو هللا –كيطيخ مغ ىحا الشز: أف الذيخ 
ف تعليلو تعليبل صخؼيا محزا، كقج أ ج على ىحا كإنسا كاتعليبل صػتيا، 

شى مخة أخخى بقػلو: " كالسخاد بيا ىشا: أنيا مسشػعة مغ انفخادىا أصػال السع
                                                           

 . ٖٜعغ علع التجػيج القخآني ص (ٔ)
 .  ٗٚص نياية القػؿ السفيج (ٕ)
 . يشطخ: مبحث مخارج الحخكؼ مغ ىحا البحث (ٖ)
 .  ٗٚص نياية القػؿ السفيج (ٗ)



 

 

1974 

في بشات األربعة كالخسدة، بسعشى أف كل كلسة على أربعة أحخؼ أك خسدة 
أصػال، ال بج فييا أف يكػف فييا مع الحخكؼ السرستة حخؼ مغ الحخكؼ 

اسع  السحلقة، لتعادؿ خفة السحلق ثقل السرست، كلحلظ قالػا: إف عدججا
   .(ٔ) للحىب أعجسي لكػنو مغ بشات األربع، كليذ ؼيو حخؼ مغ السحلقة"

مغ خبلؿ قػلو تارة: " العتياصيا كيسكغ أف نلس  تعليبل صػتيا لتلظ الرفة 
لتعادؿ خفة السحلق ثقل كصعػبتيا على اللداف"، كقػلو تارة أخخى: " 

في الحخكؼ  السرست". كبياف ذلظ: أف الخفة كالثقل صػتياف، كأف الخفة
 -الذفتيغ كشخؼ اللداف –السحلقة؛ لكػف األعزاء السدئػلة عغ إنتاجيا 

فائقة على التحخكات التقصيعية كسا  ، كليامغ أ ثخ األعزاء مخكنة كقجرة
يديخة لؤلصػات الشاشئة عشيا ، مسا يجعل عسلية إنتاجيا (ٕ)ذكخنا مغ قبل

خخكجا مغ الفع،  أضف إلى ذلظ: أنيسا أقخب األصػات .على آلة الشصق
 األمخ الحي يربغيسا بالديػلة كالخفة، كليدت كحلظ األصػات السرستة. 

لػػف نقػػل عػػغ صػػاحب الخعايػػة: " إف األ -رحسػػو هللا –بقػػي القػػػؿ: إف الذػػيخ 
نيػػػػػا ىػائيػػػػػة ال مدػػػػػتقخ ليػػػػػا فػػػػػي تة؛ ألليدػػػػػت مػػػػػغ السحلقػػػػػة كال مػػػػػغ السرػػػػػس

ئع بحاتػػػػو؛ مقابػػػػل . كأرى أف األلػػػػف مػػػػع أخػاتيػػػػا قدػػػػع مدػػػػتقل قػػػػا(ٖ)السخػػػػخج"
الرػػػامت األخػػخى، كليػػا خرائرػػيا الفدػػيػلػجية كالفيديائيػػة كالدػػسعية التػػي 

 تسيدىا عغ غيخىا.   

  

                                                           

 .  ٗٚص نياية القػؿ السفيج (ٔ)
 . لبحثيشطخ: مبحث الجياز الشصقي مغ ىحا ا (ٕ)
 .  ٗٚص نياية القػؿ السفيج (ٖ)



 

 

1975 

 املطلب الثاني: الصفات غري املتضادة

إلى ىحا الشػع بقػلو: " كقدع ال ضج لو كىػ  -رحسو هللا –كقج أشار الذيخ 
، كاالنحخاؼ، قلة، كالليغسبع ... كأما التي ليذ ليا أضجاد: فالرفيخ، كالقل

كىي  –. كإذا أضفشا إلييا الخفاء كالغشة (ٔ)كالتكخيخ، كالتفذي، كاالستصالة"
 صارت تدعا. -مغ الرفات البلزمة في نطخ الذيخ كسا ذكخنا مغ قبل

شة التي تحدغ لفظ األصػات السختلفة  كىي ما تدسى بالرفات الُسحدِّ
 اسع " نطخية الرفات الثانػيةكتعخؼ في علع األصػات الحجيث بالسخارج، 

Marginal Features." 
 الرفيخ -1

كقج عخفو بأنو: " صػت زائج يخخج مغ بيغ الذفتيغ يرحب حخكفو الثبلثة 
 .(ٕ)عشج خخكجو. كىي: الراد السيسلة، كالداي، كالديغ السيسلة"

بيغ تدسية ىحه األصػات الثبلثة بحخكؼ  -رحسو هللا –كقج ربب الذيخ 
، فقاؿ: " ربصا فيديائيا ىخة الرفيخ في أصػات الصبيعةالرفيخ كبيغ ضا

أس( سسعت  -أز -كإنسا سسيت بحخكؼ الرفيخ؛ ألنظ إذا قلت: ) أص
ليغ صػتا يذبو صفيخ الصائخ؛ ألنيا تخخج مغ بيغ الثشايا كشخؼ اللداف، 
فيشحرخ الرػت ىشاؾ إذا سكشت، كيأتي كالرفيخ؛ فالراد تذبو صػت 

  .(ٖ)حل، كالديغ صػت الجخاد"األكز، كالداي صػَت الش

                                                           

 .  ٗٙص نياية القػؿ السفيج (ٔ)
 .  ٗٚص نياية القػؿ السفيج (ٕ)
 .  ٗٚ،٘ٚص نياية القػؿ السفيج (ٖ)



 

 

1976 

تكػف  حاؿ أنو ربب بيغ الػضع الفديػلػجي -أيزا - سا يتز  مغ الشز 
كبيغ حؿيقة الرفيخ، كذلظ عشجما علل  في مخارجيا األصػات الثبلثة

" ألنيا تخخج تعليبل فديػلػجيا:  حجكث الرػت الحي يذبو صفيخ الصائخ
ىشاؾ إذا سكشت، كيأتي  مغ بيغ الثشايا كشخؼ اللداف، فيشحرخ الرػت

، كىحا يتفق مع ما تػصلت إليو علع األصػات الفديػلػجي " حيث  الرفيخ"
صفة الرفيخ فديػلػجيا، بأف شخؼ اللداف يختفع إلى أعلى، محجثا  تحجث

تزييقا شجيجا، أك قشاة ضيقة عخيزة يسخ مشيا اليػاء بقػة، ؼيرصجـ 
يغ خلل األسشاف، فشدسع مغ سص  الجاخلية لؤلسشاف العليا، ؼيسخ مغ بباأل

   .(ٔ)ذلظ صػت الرفيخ"

رأيشا السحجثيغ قج  -رحسو هللا –يجة ليحه السبلحطة التي ذكخىا الذيخ تكن
ز غالبا بأنيسا صفيخاف  -كيػصف الرػتاف سكصفػىا بحات الػصف: " 

  (Sibilants لسا يرحبيسا مغ صفيخ أك أزيد، كىسا في الحؿيقة صػتاف )
كسسيت صفيخية لقػة االحتكاؾ معيا. كقاؿ آخخ: "  .(ٕ)ا ي"مغ الشػع االحتك

كالدبب في قػة االحتكاؾ ىػ أف نفذ السقجار مغ اليػاء مع الثاء يجب أف 
 .(ٖ)يسخ مع الديغ خبلؿ مشفح ضيق"

في تلظ القزية؛ قائبل:  -رحسو هللا –جيج الذيخ كقج ثسغ بعس السحجثيغ 
اقع الفديػلػجي، ُيعجُّ كذفا صػتيا، " كىحا الخبب بيغ الػاقع اإلدرا ي كالػ 

الشطخية  يزع عليو علساؤنا أيجييع ألكؿ مخة، كبرػرة تتفق تساما مع تلظ

                                                           

، دراسػػػات فػػػي علػػػع ٘ٛ، كقػػػارف بػػػػ أسػػػذ علػػػع اللغػػػة صٜٙعػػػغ علػػػع التجػيػػػج القخآنػػػي ص (ٔ)
 . ٖٚٔاألصػات اللغػية ص

 . ٘ٛأسذ علع اللغة ص (ٕ)
 . ٛٔٔالرػت اللغػي ص دراسة (ٖ)



 

 

1977 

الرػتية، الشي كذف عشيا علساء الرػتيات السحجثػف، كىي: ارتباط 
السبلم  الدسعية أك اإلدرا ية بالسبلم  الفيديائية؛ التي تختبب بجكرىا 

  .(ٔ)بالسبلم  الفديػلػجية"

إدرا و  -رحسو هللا –كمغ السبلحطات الرػتية الجؾيقة التي تحدب للذيخ 
 كىػ ما – صػات الثبلثةأف ىحه الرفة ليدت على درجة كاحجة في األ

كإنسا  -اصصل  السحجثػف على تدسيتو بعلع األصػات الدسعي أك اإلدرا ي
ذلظ قػاىا في ... كأتتفاكت تبعا لسا في تلظ األصػات مغ صفات القػة: " 

الراد لبلستعبلء كاإلشباؽ اللحيغ فييسا، ، ثع الداي للجيخ؛ ألنو مغ صفات 
   .(ٕ)القػة، كأما الديغ فيي أضعفيا لكػنيا ميسػسة"

، حيث كانت دائياأ تلظ السبلحطة الرػتية -رحسو هللا –لذيخ ا كضفكقج 
كصيتو لسختلي القخآف أف يحخصػا على بياف الرفيخ حيغ يكػف ضعيفا في 

يغ، ثع في الداي: " كعلى ىحا يشبغي لظ أف تحخص على بياف صفيخىا ) الد
الديغ( أ ثخ مغ صفيخ الداي؛ ألنو بيِّغ الجيخ، كصفيخ الداي مغ صفيخ 

كىحا يعشي أف األصػات الزعيفة تحتاج إلى  .(ٖ)الراد؛ ألنو بيِّغ اإلشباؽ"
عجة عامة ا، كقج قجـ قارتبتياحتى تػفى ، في إنتاجيا جيج زائج عغ غيخىا

تذكل أصبل في ىحا الباب: " كسا يشبغي لظ أف تحخص على بياف كل 
   .(ٗ)حخؼ ميسػس غيخ ما ؼيو االستعبلء"

  
                                                           

 . ٜٚعغ علع التجػيج القخآني ص (ٔ)
 .  ٘ٚص نياية القػؿ السفيج (ٕ)
 .  ٘ٚص نياية القػؿ السفيج (ٖ)
 .  ٘ٚص نياية القػؿ السفيج (ٗ)



 

 

1978 

 القمقمة

كقج عخفيا في اللغة بأنيا: " شجة الرياح. كتجئ بسعشى التحخيظ. 
كاصصبلحا: صػت زائج حجث في السخخج بعج ضغب السخخج كحرػؿ 

الرػت الدائج يحجث بفت  السخخج  كذلظالحخؼ ؼيو بحلظ الزغب، 
بترػيت، فحرل تحخيظ مخخج الحخؼ كتحخيظ صػتو؛ أما السخخج فقج 

ما الرػت فقج تبجؿ في بعج التراؽ محكع. كأتحخؾ بدبب انفكاؾ دفعي 
    .(ٔ)"الدسع، كذلظ ضاىخ

بعس السبلحطات الرػتية الؿيسة حػؿ ضاىخة  -رحسو هللا –كقج قجـ الذيخ 
في  – يالتي تلتقك أف ندتشبب بعزا مشيا مغ ىحا الشز، يسكغ  ؛القلقلة

 مع ما تػصلت إليو الجراسات الرػتية الحجيثة: -مجسليا

رحسو  –كقج أكجد الذيخ ، لرفة القلقلة الفديػلػجي السراحب اقعالػ كال: أ
تلظ العسلية الشصؿية السعقجة بقػلو: " فحرل تحخيظ مخخج الحخؼ  -هللا

ج فقج تحخؾ بدبب انفكاؾ دفعي بعج التراؽ كتحخيظ صػتو؛ أما السخخ 
 . محكع. كأما الرػت فقج تبجؿ في الدسع"

، كىا ىػ أحجىع يقخر في كلع يدد السحجثػف شيئا ذا باؿ على ما ذكخه الذيخ
اتراال بيغ  -ٔأف الشصق الكامل للرػت االنفجاري يتصلب: كضػح: " 

ثع انفراؿ  -ٕعزػيغ، يشتج عشو كقف السجخى اليػائي كقفا كامبل. 
العزػيغ، ىحا االنفراؿ الحي يحجث عشو انفجار اليػاء. كقج لػحظ أنو في 
حالة االنفجارية السيسػسة، ال يدسع شيء إشبلقا في اللحطة التي يػقف 

شيء مغ  فييا السجخى اليػائي. أما في حالة االنفجارية السجيػرة ف نو يدسع

                                                           

 .  ٘ٚص نياية القػؿ السفيج (ٔ)



 

 

1979 

زخكرة زمشا محدػسا بعج الجيخ. كسا يبلحظ أف انجفاع اليػاء يدتسخ بال
ال يتأتى نصقو الشصق الكامل انفخاج العزػيغ، كلحلظ فالرػت االنفجاري 

عشو، ىػ ىحا اليػاء السشجفع. كىحا  ف يتبع برػت آخخ مدتقلدكف أ
إما الرػت السدتقل الحي يلي االنفجار ضخكرة، إف نصق الشصق الكامل، 

يا ميسػسا، مثل الكاؼ أنو ميسػس، كإما أنو مجيػر. ف ذا نصقشا انفجار 
 كحجه، ف نو يتبعو عادة صػت ميسػس قريخ. كإذا نصقشا انفجاريا مجيػرا

   .(ٔ)أصػات القلقلة(؛ كالباء كحجه، ف نو يتبعو عادة صػت صائت قريخ")

 –اشتخط الذيخ أما الػاقع الفػناتيكي لحدمة أصػات تلظ الطاىخة، فقج ثانيا: 
اجتساع الذجة كالجيخ: " ... كلحا  ػتلحرػؿ القلقلة في الر -حسو هللار 

 صػتا الذجة كالجيخ؛ فالذجة تحرخ خرػا القلقلة بحخكؼ اجتسعت فيي
عشج انفتاح  كالجيخ يسشع جخي الشفذالحخؼ لذجة ضغصو في السخخج، 

السخخج، فيلترق السخخج التراقا محكسا، ؼيقػى الرػت الحادث عشج 
 . (ٕ)انفتاح السخخج دفعة"

يانا ككضػحا في مػضع آخخ؛ مبيشا ما يشبغي على القارئ ثع يديج األمخ ب
فعلو؛ حتى يتسكغ مغ إخخاجيا على الشحػ الرحي : " ...كإنسا حرل ليا ) 
حخكؼ القلقلة( ذلظ؛ التفاؽ كػنيا شجيجة مجيػرة؛ فالجيخ يسشع الشفذ أف 
يجخي معيا، كالذجة تسشع أف يجخي صػتيا. فلسا اجتسع ليا ىحاف الػصفاف 

إلى التكلف في بيانيا، فلحلظ يحرل ما يحرل مغ الزغب  احتاجت
للستكلع عشج الشصق بيا سا شة حتى تكاد تخخج إلى شبو تحخيكيا لقرج 

                                                           

 .  ٚ٘ٔ،ٛ٘ٔمقجمة للقارئ العخبي ص –علع اللغة  (ٔ)
 .  ٘ٚص نياية القػؿ السفيج (ٕ)



 

 

1980 

إذ لػال ذلظ لسا ُتُبيِّشْت؛ ألنو إذا امتشع الشفذ كالرػت تعحر بيانيا ما بيانيا؛ 
 .(ٔ)لع ُيتكلف ب ضيار أمخىا على الػجو السحكػر"

 –الذيخ كصف  فقج، السراحب لرفة القلقلةاإلدرا ي  الػاقعأما ثالثا: 
صػت القلقلة الحي يدسع عشج الػقف على حخكفيا بأنو صػت  -رحسو هللا

بيحه الكيؽية ليذ مغ كقج أشار عجة مخات أف ذلظ الرػت الحي يخخج زائج، 
نػع الرػامت، كإنسا ىػ مغ نػع الحخكات قاؿ: " كإنسا سسيت بحلظ؛ ألف 

. كقاؿ في (ٕ)ُيتبيغ بو سكػنيا ما لع تخخج إلى شبو الستحخؾ" صػتيا ال يكاد
يدسع غيخؾ نبخة قػية عالية ى مػضع آخخ: " كتجب السبالغة في القلقلة حت

  .(ٖ)بحيث تذبو الحخكة، أي حخكة ما قبلو، كتتبع الحخؼ بعج سكػنو"

: " فقج كذفت التحليلية الحجيثة الجراسات الرػتيةكخه الذيخ أ جتو كما ذ
على نساذج لسجيجي القخآات القخآنية في  –معصيات الجراسة التحليلية 

مجسػعات مغ الحـد  -ٔأف صػت القلقلة يتكػف فيديائيا مغ:  -مرخ
الحبحبية: تسثل السكػنات الحبحبية ألصػات الحخكات، ال يقل عجدىا عغ 

ذبحبات كثيخة العجد، كعالية الؿيسة، تدتغخؽ جسيع زمغ الرػت،  -ٕثبلثة. 
ذ/ث. كىاتاف  ٓٓٓٙذ/ث إلى:  ٘ٛكتػجج على السدتػى الحبحبي مغ:

الخاصيتاف ىسا اللتاف تذخراف صػت الحخكة عغ الرامت الحي ال 
"  .(ٗ)يذتسل على مكػنات ذبحبية على شكل حـد

                                                           

 .  ٙٚص القػؿ السفيجنياية  (ٔ)
 .  ٘ٚص نياية القػؿ السفيج (ٕ)
 .  ٙٚص نياية القػؿ السفيج (ٖ)
 . ٜٜعغ علع التجػيج القخآني ص (ٗ)



 

 

1981 

 –أدرؾ أف صػت القلقلة يذبو الحخكة،  -رحسو هللا –ككسا أدرؾ الذيخ 
كػف مجيػرا: " كيذتخط عشج أف ذلظ الرػت الدائج ال بج اف ي - حلظ

الجسيػر في إشبلؽ اسع القلقلة على ذلظ الرػت الدائج كػنو قػيا جيخيا، 
 . (ٔ)بدبب أنو حاصل بفظ السخخج دفعة؛ بعج لرقو لرقا محكسا"

مع أف فييسا صػتا  –كمغ ثع؛ لع يعج الذيخ الكاؼ كالتاء مغ حخكؼ القلقلة 
ذلظ: بأف ىحا الرػت ميسػس  كقج علل -زائجا حجث عشج انفتاح مخخجييسا

ضعيف، يجخي ؼيو الشََّفذ، بدب ضعف االعتساد على السخخج، كىػ 
يخالف شبيعة القلقلة التي تقتزي ضغب الرػت في مخخجو، كال يتع ذلظ 

 .   (ٕ)إال يقػة االعتساد، كلحلظ كانا الرػتاف شجيجيغ ميسػسيغ

حخكؼ القلقلة، كأنيا مػقفا كسصا في عجد  -رحسو هللا –تبشى الذيخ رابعا: 
ىحا السػقف اعتسادا على ك  .(ٖ) خسدة حخكؼ يجسعيا قػلظ ) قصب جج(

اجتساع الذجة كالجيخ، فيسا الخاصيتاف السػجبتاف  -السعيار الحي كضعو 
 .-لطاىخة القلقلة

كإذا قلبشا الشطخ في أصػات العخبية، كججنا أف اليسدة يشصبق علييا ىحا 
ذلظ؛ لكشو أخخج اليسدة مغ  إلى  -رحسو هللا – السعيار، كقج فصغ الذيخ

حخكؼ القلقلة، كقجـ لحلظ تفديخيغ: أكليسا: " أف اليسدة كالتيػع؛ أي التقيؤ 
تكلف في  العلساء ب خخاجيا بلصافة كرفق كعجـ تكلف ككالدعلة، فجخت عادة

  .(ٗ)ضغب مخخجيا؛ لئبل يطيخ صػت يذبو التيػع كالدعلة"
                                                           

 .  ٘ٚص نياية القػؿ السفيج (ٔ)
 . بترخؼ ٚٚص نياية القػؿ السفيج (ٕ)
 .  ٘ٚص نياية القػؿ السفيج (ٖ)
 .  ٚٚص نياية القػؿ السفيج (ٗ)



 

 

1982 

سا أخخجيا الجسيػر مغ حخكؼ القلقلة لسا يجخليا مغ أما التعليل الثاني: " إن
 .(ٔ)التخؽيف حالة الدكػف، ففارقت أخػاتيا، كلسا يعتخييا مغ اإلعبلؿ"

ىي ك أف التعليل األكؿ أكجو صػتيا؛ ألف اليسدة  -مغ كجية نطخي  -كيبجك  
(، Glottal Stopتسثل حبدة أك كقفة حشجخية )  ا،أبعج الحخكؼ مخخج

 -كىػ ما تقتزيو شبيعة القلقلة – زغب علييا في مخخجياف ف ال ؛كمغ ثع
  يخخج بيا عغ حجىا إلى شيء آخخ.

 –فصغ الذيخ ، فقج السراحب لرفة القلقلةأما الػاقع الدسعي خامدا: 
قلقلة ليدت درجة كاحجة، كإنسا ىي درجات، باعتبارات أف ال -رحسو هللا

بلثة أقداـ: أعلى، كىػ في ة إلى ثلمختلفة، ؼباعتبار الحخكؼ: " تشقدع القلق
كقاؿ في  .(ٕ) الصاء، كأكسب، كىػ في الجيع، كأدنى، كىػ في الثبلثة الباؾية"

القاؼ باالتفاؽ؛  مػضع آخخ: " كىحه القلقلة بعزيا أشج مغ بعس، كأقػاىا
  .(ٖ) لذجة ضغصو كاستعبلئو"

: باعتبار الػقف كعجمو كالتحخؾ كالدكػف  -أيزا – سا قدسيا ثبلثة أقداـ 
لكشيا في السػقػؼ  كالحاصل أف القلقلة صفة الزمة ليحه األحخؼ الخسدة، "

عليو أقػى مشيا في الدا غ الحي لع يػقف عليو، كفي الستحخؾ قلقلة أيزا 
لكشيا أقل ؼيو مغ الدا غ الحي لع يػقف عليو ... فبحلظ تبيغ أف مخاتبيا 

  .(ٗ)ثبلثة"

                                                           

 .  ٚٚص نياية القػؿ السفيج (ٔ)
 .  ٙٚص نياية القػؿ السفيج (ٕ)
 .  ٚٚص نياية القػؿ السفيج (ٖ)
 .  ٚٚص نياية القػؿ السفيج (ٗ)



 

 

1983 

ػف: " كإذا كانت ىحه الحخكؼ شطخة تتدق مع ما تػصل إليو السحجثال حهكى
آخخة في الكلسة ككقف علييا، كانت القلقلة شجيجة ججا، كسسيت قلقلة كبخى. 

 .(ٔ)"؛ أي: قلقلة صغخى كإذا كانت كسصا سسيت القلقلة بخبلؼ ذلظ

 –فلع يغفل عشو الذيخ السراحب لرفة القلقلة، دائي أما الػاقع األسادسا: 
علػ  -على الػجو الرحي  -لقلقلة لكي تتحقق افقج اشتخط  -رحسو هللا

مغ السبالغة  -في الػقت ذاتو -الرػت بيا لجرجة إسساع اآلخخيغ، كححر 
؛ يخخج الطاىخة عغ مزسػنيافي العلػ : " ، حتى ال يتحػؿ ذلظ إلى تذجيج 
تي القلقلة إال بالجيخ البالغ، فسغ ا تفى ب سساع نفدو لع يتَّبع تعخيف فبل تتأ

أدنى الجيخ إسساع غيخه ال إسساع نفدو؛ فسغ أسسع ، ألف (ٕ)الجيخ نفدو
إنو أتى بالقلقلة، كإنسا يقاؿ إنو تخؾ القلقلة، فيػ  القلقلة نفدو فقب، ال يقاؿ

لحغ. كال يحرل التذجيج بالسبالغة فييا؛ ألف التذجيج يػرث إلباث الحخؼ 
  .(ٖ)مقجار الحخفيغ، كالقلقلة ىي التحخيظ ال اإللباث"

دائية لتلظ الطاىخة، ىػ أف الذيخ نبو على األبالشاحية كأمخ آخخ يتعلق 
 كجػب السبالغة في إضيار القلقلة حاؿ الػقف؛ مدتذيجا بقػؿ ابغ الجدري:

 (4)وَبيِّشؽ ُمَقْمَقال إن سكشا            وإن َيُكؽ في الؾقِف كان أبيشا

                                                           

 . ٖٛدركس في علع أصػات العخبية ص (ٔ)
قج عخؼ الجيخ لغة: بأنػو اإلعػبلف كاإلضيػار، كفػي القػػؿ: إعػبلء  -رحسو هللا –كاف الذيخ   (ٕ)

 . ٗٙص نياية القػؿ السفيجالرػت بو. 
 .  ٙٚص ية القػؿ السفيجنيا (ٖ)
 .  ٙٚص نياية القػؿ السفيج (ٗ)



 

 

1984 

ر مغ دائية لتلظ الطاىخة، ىػ أف الذيخ قج ححبالشاحية األكأمخ ثالث يتعلق 
قلقلة الفاء كالبلـ في نحػ: ) أفػاجا( ك ) جعلشا(؛ حيث ذكخ أف تلظ الطاىخة 

 . (ٔ)الزمة لحخكؼ ) قصب جج(، كأف إحجاثيا في غيخ ىحا لحغ

أف السعشييغ اللغػييغ اللحيغ قجميسا الذيخ لتلظ  -مسا سبق –كيطيخ 
ع يختبصاف ارتباشا كثيقا بالػاق -شجة الرياح أك التحخيظ –الطاىخة 

 الفديػلػجي كاإلدرا ي لتلظ الطاىخة.

رحسو  –يسكششا أف نقػؿ: إف الذيخ في ضػء الحقائق السبيشة في أعبله، ك 
قج كقف على بحث ىحه الطاىخة كقفة الباحث الستدع بجقة السبلحطة  -هللا

كعسق الفيع، كاستصاع أف يزع أيجيشا على كثيخ مغ التفديخات كالتحليبلت 
؛ بعج أف تػفخت لو مغ لجرس الرػتي الحجيث إال بأخخةالتي لع ييتج إلييا ا

 رػتي ما لع يت  للذيخ. ائل التسكيغ الكس

قج قجـ في دراسة تلظ  -رحسو هللا –كلدشا مبالغيغ إف قلشا: إف الذيخ 
كال سيسا ؼيسا يتعلق بالجانب  الطاىخة ما لع يلتفت إليو الرػتيػف السحجثػف،

في السقاـ  -دراستو لقزايا الرػت كانت دائي لتلظ الطاىخة، كذلظ ألف األ
لتجػيج التبلكة كتحديغ القخاءة، األمخ الحي يحتع على السذتغليغ  -األكؿ

باألصػات مغ السحجثيغ إدامة الشطخ في كتب التجػيج؛ حتى ال يحـخ 
 الجرس الرػتي العخبي مغ مرجر غشي كأصيل.

 الميؽ

فقاؿ: " الليغ: ىػ إخخاج تعخيفا شاؼيا،  -رحسو هللا –كقج قجـ ليا الذيخ 
 الحخؼ بعجـ كلفة على اللداف، كىػ صفة الزمة للػاك كالياء التحتية

                                                           

 .  ٚٚص نياية القػؿ السفيج (ٔ)



 

 

1985 

مج، فبل  كبيت، فيسا حخفا ليغ ببل الدا شتيغ السفتػح ما قبليسا، نحػ: خػؼ،
  .(ٔ)مج علييا كصبل، كيجػز مجىسا كقفا"

 ىخة:كيسكششا أف ندتشبب مغ ىحا الشز بعس الحقائق السيسة عغ تلظ الطا

 اأكال: تختز تلظ الخاصية الرػتية برػتي الػاك كالياء؛ بذخط أف يكػن
، صػات الرامتة) كىسا في تلظ الحالة يعجاف مغ األ سا شتيغ كقبليسا فتحة
 . (حيث تحيد مخخجيسا

تلظ الخاصية تعليبل فديػلػجيا، حيث رد  -رحسو هللا –علل الذيخ ثانيا: 
عجـ تكلف اللداف  :إلى ػتا الػاك كالياءالديػلة كالليغ التي يتدع بيسا ص

؛ سػاء أ اف ذلظ ما يتكلفو في نصق الرػامت األخخى  حاؿ الشصق بيسا
: " ففي كىػ أمخ أ جتو الجراسات الرػتية الحجيثة ،بالتزييق أـ بالغلق

 تكػف الياء، نلحظ أف اللداف يكػف تقخيبا في مػضع الشصق برػت الليغ
(Iغيخ أف الفخاغ بيغ الل ،) داف ككسب الحشظ األعلى حيغ الشصق بالياء

( ... ليحا اصصل  I) برػت الليغيكػف أضيق مشو في حالة الشصق 
السحجثػف على تدسية الياء بذبو صػت الليغ. ككحلظ الػاك ال فخؽ بيشيا 

قرى اللداف كأقرى الحشظ في ( إال في أف الفخاغ بيغ أUكبيغ الزسة )
... ؼيسكغ أف  (Uحالة الشصق بالزسة )اك أضيق مشو في حالة الشصق بالػ 

. فالياء كالػاك ىسا السخحلة التي عشجىا يسكغ (Uنعجىا شبو صػت الليغ )
 .(ٕ) "لى صػت ليغلرػت الدا غ إأف يشتقل ا

                                                           

 .  ٛٚص نياية القػؿ السفيج (ٔ)
 . ٘ٗاألصػات اللغػية ص (ٕ)



 

 

1986 

كبعبارة أخخى: " إف ىحه األصػات ) الػاك كالياء في نحػ: َخْػؼ كَبْيت( مغ 
كلكشيا في التخكيب  حيث الشصق الرخؼ تقتخب مغ الحخكات في صفاتيا،

الرػتي للغة تدلظ مدلظ األصػات الرامتة، كمغ ىشا كاف تدسيتيا 
 .(ٔ) بأنراؼ الحخكات"

ثة ) األلف كالػاك كالياء حخكؼ السج الثبل -رحسو هللا -ثالثا: أشخؾ الذيخ
السدبػقتيغ بحخكة مجاندة( للػاك كالياء الرامتتيغ في خاصية الليغ، قاؿ: " 

فييسا ) الػاك كالياء( أيزا عشج مجاندة ما قبليسا ليسا، كيكػف كصف الليغ 
فتحرل مغ ىحا: أف . (ٕ)  ػػ ) ىػد( ك " شيث"، كفي األلف كػػ ) مػسى("

أصػات العخبية التي تتدع بتلظ الخاصية تبلغ عجتيا خسدة، تشقدساف إلى 
أصػات السج كالليغ، كىع  -أصػات الليغ، كىسا حخفاف. ب -مجسػعتيغ: أ

، كلعل مغ نافلة القػؿ أف نقػؿ: إف الليغ في حخكؼ السج أحخؼثبلثة 
كالليغ أتع مشو في حخكؼ الليغ؛ حيث ال عائق إشبلقا، ال غلقا كال تزييقا، 
بخبلؼ حخكؼ الليغ ف ف فييا تزييقا شؽيفا يدسع معو نػع ضعيف مغ 

 .الحؽيف

شذأ عشيا الخاصية كما يإلى الخبب بيغ تلظ  -رحسو هللا –رابعا: فصغ الذيخ 
دائية، فقاؿ: " كتطيخ فائجة ذلظ عشج لقائيا ) أصػات الليغ مغ مبلم  أ

 ليا( الدا غ بعجىا؛ بدبب الػقف أك اإلدغاـ، فتجخي األكجو الثبلثة: السج، 
القخآني بسج الليغ،  داء. كىػ يقرج ما أسساه علساء األ(ٖ)كالتػسب، كالقرخ"

                                                           

 . ٚٙٔعلع األصػات ص (ٔ)
 .  ٛٚنياية القػؿ السفيج ص (ٕ)
 .  ٛٚنياية القػؿ السفيج ص (ٖ)



 

 

1987 

مغ: تحقيق،  داء،اء في األلسحاىب القخ كجػزكا ؼيو ثبلث مخاتب؛ كفقا 
  كتختيل، كتجكيخ، كحجر.

 االنحخاف

بالسيل كالعجكؿ. كاصصبلحا: ميل الحخؼ بعج خخكجو إلى  : "لغةكقج عخفو 
 .(ٔ)شخؼ اللداف"

بانحخاؼ كقج جعلو صفة لحخفيغ، ىسا: البلـ كالخاء، كقج علل سبب التدسية 
اتربل بسخخج  : " ألنيسا انحخفا عغ مخخجيسا حتىالسخخج تارة، فقاؿ

 –غيخىسا؛ فالبلـ فييا انحخاؼ؛ أي ميل إلى ناحية شخؼ اللداف، كالخاء 
  .(ٕ)فييا انحخاؼ إلى ضيخ اللداف، كميل قليل إلى جية البلـ" -أيزا

 -أيزا –كعلليا تارة أخخى بانحخاؼ الرفة، فقاؿ: " كانحخفا عغ صفتيسا 
لكغ اللداف انحخؼ  ؛إلى صفة غيخىسا؛ أما البلـ فيػ مغ الحخكؼ الخخػة

بو مع الرػت إلى الذجة، فلع يعتخض في مشع خخكج الرػت االعتخاض 
الذجيج، كال يخخج معو الرػت كخخكجو مع الخخػة، فدسي مشحخفا النحخافو 

 .(ٖ)عغ حكع الذجيجة كعغ حكع الخخػة، فيػ بيغ الرفتيغ"

كىحه الشرػص تثيخ في الحىغ جسلة مغ التداؤالت حػؿ ىحه الخاصية 
أك ىل ىي في  -كسا ذكخ الذيخ –لبلـ كالخاء معا اىي في الرػتية، ىل 

                                                           

 .  ٛٚنياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
 .  ٛٚلقػؿ السفيج صنياية ا (ٕ)
 .  ٛٚنياية القػؿ السفيج ص (ٖ)



 

 

1988 

)البلـ فقب كسا ذكخ سيبػيو ٔ تلظ ل مغ قجـ ترػرا أقجـ  يعج  الحي (
  الخاصية؟

 (ٕ)نقخر أف علساء العخبية األكائل لتداؤؿ، ف نشااىحا كإذا أردنا أف نجيب عغ 
ػت كاحج ) ىػ البلـ( لع يخررػا تلظ الدسة الرػتية ) االنحخاؼ( إال لر

دكف غيخه مغ أصػات العخبية. أما السحجثػف فقج بقي ىحا السرصل  
، مخرػصا عشجىع برػت كاحج فقب، ىػ البلـ -االنحخاؼ –الرػتي 

 .(ٖ)(Lateral)كأشلقػا عليو مرصلحا آخخ ىػ الجانبي

ىل االنحخاؼ يكػف في السخخج أـ في الرفة أـ فييسا أما التداؤؿ الثاني: 
كسا ذكخ الذيخ؟ كاإلجابة على ىحا التداؤؿ تديجنا يقيشا برجؽ  – معا

ترػرنا عغ أصػات تلظ الخاصية، كبياف ذلظ: أف السحجثيغ مغ علساء 
في السخخج، كال في الرفة، كإنسا ىػ  كػف ي األصػات ذكخكا أف االنحخاؼ ال

كضع فديػلػجي خاص، يفدخه أحجىع على ىحا الشحػ: " تتكػف الرػامت 
تخؾ مشفح لليػاء عغ خفة؛ بػضع عؿبة في كسب السجخى اليػائي مع السشح

شخيق أحج جانبي العؿبة، أك عغ جانبييا، كمغ ىشا كانت تدسيتيا بالسشحخفة 
   .(ٗ)) أك الجانبية(، كمغ أمثلتيا: صػت البلـ في العخبية"

                                                           

 .  ٖ٘ٗ/ٗالكتاب (ٔ)
 . ٖٙ/ٔ، سخ صشاعة اإلعخابٖ٘ٗ/ٗالكتاب (ٕ)
، دركس في علع أصػات العخبية ٘ٓٔ، مشاىج البحث في اللغة صٙ٘األصػات اللغػية ص (ٖ)

 . ٜٚٔ، السرصل  الرػتي صٜٗ، علع األصػات صٙٛ، أسذ علع اللغة صٖٛ،ٛٚص
 . ٜٙٔاللغة مقجمة للقارئ العخبي ص علع (ٗ)



 

 

1989 

كيعقب بعس السحجثيغ على ىحا الشز قائبل: " كىحا الػصف ال يشصبق 
كقج فدخ بعس . (ٔ)كلحلظ لع يرف السحجثػف الخاء باالنحخاؼ" على الخاء،

السحجثيغ مرصل  الجانبية؛ بسا يػض  كيؽية أك شبيعة مخكر اليػاء حاؿ 
حج جانبي اللداف أك الجانبية في نصق ىحا الرػت: أف أ الشصق: " كمعشى

ئػي؛ ليسخ بيشو كبيغ األضخاس، في الػقت خ  لييسا، يجع الفخصة لليػاء ال
ي يستشع ؼيو مخكره على كسب اللداف؛ لحيلػلة شخؼ اللداف السترل الح

 . (ٕ)باللثة دكف ذلظ"
كعلى ىحا: " فػصف الخاء باالنحخاؼ غيخ سجيج؛ كذلظ ألف االنحخاؼ 
كصف لصبيعة مخكر اليػاء في مخخج البلـ، كىػ ال يشصبق على الخاء الحي 

       . (ٖ)خاصة"يػصف بأنو مكخر؛ ألف مخكر اليػاء في مخخجو لو صفة 
لتلظ الخاصية بالسيل في السخخج  -رحسو هللا –ف تعليل الذيخ ف : مغ ثعك 

يخالف الػاقع الفديػلػجي، كسا أف تعليلو بالسيل في الرفة غيخ مدلع 
على بؿية الحخكؼ الستػسصة  دحبف يشيسكغ أ أيزا، إذ لػ سلسشا بو ف نو

لع يقل بو أحج؛ ال قجيسا كال  مامثل: السيع كالشػف، كىػ  ،بيغ الذجة كالخخاكة
كسا أف إدخالو الخاء ضسغ أصػات تللظ الخاصية، أمخ ال يثبت عشج حجيثا. 

 .لػاقع الفديػلػجي لرػت الخاءىػ مخالف ل؛ إذ الشقج كالتحليل
  التكخيخ

كقج عخفو لغة بقػلو: " إعادة الذيء مخة أك أ ثخ. كاصصبلحا: ارتعاد رأس 
 –كالطاىخ أف الذيخ  .(ٗ)، كىػ صفة الزمة للخاء"اللداف عشج الشصق بالحخؼ

                                                           

 . ٕٙٚالجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج ص (ٔ)
 . ٙ٘، كقارف بػ األصػات اللغػية ص٘ٓٔمشاىج البحث في اللغة ص (ٕ)
 . ٕ٘ٚالجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج ص (ٖ)
 .  ٜٚنياية القػؿ السفيج ص (ٗ)



 

 

1990 

في تحجيجه لتلظ الخاصية؛ يخكد على الػضع الفديػلػجي الحي  -رحسو هللا
 .لع يبتعج عسا قالو السحجثػف 

: " ألف (Rolled) فقج كصف بعزيع صػت الخاء في العخبية بأنو مكخر
كخر في أثشاء التقاء شخؼ اللداف بحافة الحشظ مسا يلي الثشايا العليا يت

الشصق بيا، كأنسا يصخؽ شخؼ اللداف حافة الحشظ شخقا ليشا يديخا مختيغ أك 
نو صػت تكخاري، ككض  ككصفو آخخ بأ. (ٔ)ثبلثا؛ لتتكػف الخاء العخبية"

الحخكات التقصيعية السػلِّجة لو على ىحا الشحػ: " يشصق بو بتخؾ اللداف 
فيخفخؼ اللداف، كيزخب  مدتخخيا في شخيق اليػاء الخارج مغ الخئتيغ،

 .(ٕ)شخفو في اللداف ضخبات كىحا معشى التكخار في صفتو"

كأشلق عليو السدتذخقػف مرصل  الرامت التخددي أك الخاء السكخكرة: " 
حيث يقػـ شخؼ اللداف بسجسػعة مغ اإلغبلقات شجيجة القرخ، يفرل 
ر بيشيا عشاصخ حخكية صغيخة ... كيكػف شخؼ اللداف متقجما على تيا

اليػاء، كللداف مخكنة يدتصيع بفزليا  أف يعػد إلى كضعو األكؿ، كتتكخر 
 .   (ٖ)متػالية؛ إلنتاج راء قػية"مخات الحخكة ذاتيا أربع أك خسذ 

كىػ  –لصبيعة العزػ الشاشق  -رحسو هللا – ف تػصيف الذيخ ف :كعلى ىحا
 تػصل مسا -إلى حج ما –أثشاء آداء تلظ الخاصية؛ يقتخب  -شخؼ اللداف

                                                           

 .ٔٚٔع اللغة ص، كقارف بػ علٚ٘،ٛ٘األصػات اللغػية ص (ٔ)
 . ٖٚٔ،ٜٖٙ، كقارف بػ دراسة الرػت اللغػي صٗٓٔمشاىج البحث في اللغة ص (ٕ)
الشصػػق  ، كعبػػخ كػػانتيشػ عػػغ ىػػحا الػضػػع الفدػػيػلػجي تػػارة بقػلػػو: " إفٜٙعلػػع األصػػػات ص (ٖ)

بػػالخاء، يتسثػػل فػػي عػػجة نػػدات كارتعذػػات فػػي شػػخؼ اللدػػاف". دركس فػػي علػػع أصػػػات العخبيػػة 
ى بقػلو: " راء مكخرة: تشصق بقخع اللداف قخعات مكػخرة فػيػق مغػارز الثشايػا ، كتارة أخخ ٖٛص

 . ٙٛ، كقارف بػ  أسذ علع اللغة صٗٚبقليل". الدابق ص



 

 

1991 

إليو السحجثػف شخقا كغخبا. ككل الحي أضافو السحجثػف؛ إنسا ىػ مديج بياف 
في  -بأي حاؿ –كإيزاح لصبيعة تلظ العسلية العزلية، كالتي ال تؤثخ 

 . ، كال تغس مغ ؾيسة ما قجمو الذيخصلب القزية

كالتي ناقذيا الذيخ  –دائية الخاصة بطاىخة التكخيخ للخاء كمغ السبلم  األ
قاؿ: " كمعشى كصفو ) صػت  .ضاىخة إخفاء التكخيخ أك إضياره -هللارحسو 

الخاء( بالتكخيخ: كػنو قاببل لو، ؼيجب التحخز عشو؛ ألف الغخض مغ ىحه 
الػجو  كفي سبيل إعجاـ التكخيخ كالتخلز مشو كلية، كىػ .(ٔ)الرفة تخكيا"

خ( أف : " كشخيق الدبلمة مشو ) التكخيقاؿ -كجية نطخ الذيخمغ  –األمثل 
على حشكو لرقا محكسا مخة كاحجة، بحيث ال البلفظ بو ضيخ لدانو بأ ُيلِرق

يختعج؛ ألنو متى ارتعج حجث مغ كل مخة راء، فيحه الرفة يجب أف تعخؼ 
  .(ٕ)ال ليؤتى بيا" بلتجتش

يخالف شبيعة  -هللارحسو  –أف ما ذكخه الذيخ  -الحي ال مخاء ؼيو -كالحق 
إعجاـ صفة التكخار بالكلية، يفزي إلى أف  ا، ألففديػلػجيصػت الخاء 

؛ تكػف الخاء حخفا شجيجا مشحرخا، كىي مغ الحخكؼ الستػسصة ) البيشية(
. كسا أف خاصية التكخيخ ذاتية لرػت الخاء ال ب جساع القجماء كالسحجثيغ

"  -رحسو هللا –كىي على حج تعبيخ الذيخ تشفظ عشو بحاؿ مغ األحػاؿ، 
لرفات البلزمة كجػدية ال عجمية، فيي تحكخ ليعسل "، كاصفة الزمة للخاء

 .(ٖ)فكيف يسكغ التخلي عشيا كالتخلز مشيا بالكلية؟! بيا ال لتتخؾ كتجتشب،

                                                           

 .  ٜٚنياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
 .  ٜٚنياية القػؿ السفيج ص (ٕ)
 ثػػخ كقػػج عبػػخ بعػػس السحػػجثيغ عػػغ تلػػظ الفكػػخة، فقػػاؿ: " كشػػخط التكػػخار أف يتحبػػحب العزػػػ أ (ٖ)

مغ مخة. كيختلف عجد الحبحبات مغ لغة إلػى لغػة، كلكشػو عػادة يتػخاكح بػيغ ذبػحبتيغ كأربػع، كقػج 
== 



 

 

1992 

يفزي  -مخخجا كصفة –كمغ ثع؛ ف ف تجاىل تلظ الحؿيقة لرػت الخاء 
حرخمة الخاء(.  براحبو إلى عيب مغ العيػب القخآئية، كىػ ما يدسى بػ )

فليذ التجػيج بتسزيغ اللداف، كال حج أ ابخ ىحا الفغ: " ظ أكقج فصغ إلى ذل
  .(ٔ)... كال بحرخمة الخاءات" بتقعيخ الفع

كذىب ابغ الجدري إلى أنو ليذ السقرػد بتكخيخ الخاء تخعيج اللداف بيا 
بيغ  كخيخىا، بل السقرػد بحلظ التػسبالسخة بعج السخة، كال ب خفائيا عجـ ت

: تخعيج اللداف بيا السخة الشاس أف حؿيقة التكخيخ تػىع بعساألمخيغ: " كقج 
بعج السخة، فأضيخ ذلظ حاؿ تذجيجىا، كسا ذىب إليو بعس األنجلدييغ. 

، كقج كالرػاب: التحفظ مغ ذلظ ب خفاء تكخيخىا، كسا ىػ محىب السحققيغ
يبالغ قػـ في إخفاء تكخيخىا مذجدة، ؼيأتي بيا محرخمة شبيية بالصاء، 

ز، ؼيجب أف يلفظ بيا مذجدة تذجيجا يشبػ بو اللداف نبػة كذلظ خصأ ال يجػ 
  .(ٕ)كاحجة كارتفاعا كاحجا؛ مغ غيخ مبالغة في الحرخ كالعدخ"

" معشاه:  -رحسو هللا –كسا نقل الذيخ  -بعبارة أخخى  –أك أف إخفاء التكخيخ 
يتبيغ التكخيخ كاالرتعاد  تقػية ذلظ اللرق ) رأس اللداف باللثة(؛ بحيث ال

  .(ٖ)ع، كال يسيد البلفظ كال الدامع بيغ السكخريغ"لدسفي ا

أما السحجثػف فلع يذيخكا إلى قزية إخفاء التكخيخ كعجمو، كقرارى ما ذكخه 
أك  د. أنيذ أف شخؼ اللداف يصخؽ حافة الحشظ شخقا ليشا يديخا مختيغ

                                                                                                                                                                 
== 

يختفع العجد إلى ست أك سبع مع الشبخ الستعسج. ف ذا قرخ الرػت السكخر على ذبحبة كاحػجة؛ 
 Oneف نو ال يدسى حيشئح مكخرا، كيدتعسل لو بجال مغ ذلظ مرصل  اللسدي أك االستبللي ) 

tap trill (or) Flappedدراسة الرػت اللغػي   ص  .")ٕٕٔ . 
 .ٜٙٔ/ٔالشذخ في القخاءات العذخ (ٔ)
 .ٖٚٔ/ٔالشذخ في القخاءات العذخ (ٕ)
 .ٜٚنياية القػؿ السفيج ص (ٖ)



 

 

1993 

 (ٔ)(Bertil Malmberg)ثبلثا؛ لتتكػف الخاء العخبية، كقجر بختيل مالسبخج
كقج أكض  أستاذنا الجكتػر عبلـ  بأربع أك خسذ ضخبات متػالية.ذلظ 

الصخيقة السثلى لشصق الخاء؛ بعيجا عغ االنحخاؼ كاللحغ: " ... ألف صػت 
التكخيخ كىػ الخاء؛ يقتزي نصقو الدليع؛ أف يشعقف شخؼ اللداف، ثع يصخؽ 

طة صيعي مختيغ أك ثبلثة؛ مع مبلحمقجـ الحشظ، ثع يتكخر ىحا التحخؾ التق
 .(ٕ)ف علساء التجػيج كالقخاءات ححركا مغ تكخيخ الخاءات"أ

كمغ السبلحطات الجؾيقة كالتي تتعلق بالجانب اإلدرا ي ) الدسعي( لتلظ 
، حيث تطيخ في الخاصية، أنيا تتفاكت قػة كضعفا بحدب شبيعة الحخؼ

تػفى داء؛ حتى ا فيي تتصلب ميارة كإتقانا في األالسذجد أ ثخ مغ غيخه، كلح
، ؼيجب على البلفظ تخؾ السبالغة في تبتيا مغ غيخ إفخاط كال تفخيبر 

... فػاجب على القارئ أف يخفي تكخيخه كال يطيخه، كمتى أضيخه  التذجيج: "
فقج جعل مغ الحخؼ السذجد حخكفا، كمغ السخفف حخفيغ. كالتكخيخ في الخاء 

                                                           

مجيشػػة  –مدتذػػخؽ سػػػيجي، تخرػػز فػػي الرػػػتيات كاأللدػػشية العامػػة، كلػػج فػػي ىلدػػشجبػرج  (ٔ)
فػػي لػنػػج الدػػػيجية، كبػػاريذ الفخندػػية، حرػػل علػػى  ـ، درسٖٜٔٔ/ٗ/ٕٕفػػي -جشػػػب الدػػػيج

ـ، كعسل أستاذا للدػانيات التصبيؿيػة بجامعػة الدػػربػف، كأسػذ ٜٓٗٔالجكتػراة مغ جامعة لػنج
ـ مجلػػة للدػػانيات، كمػػغ كتبػػو: مػػجخل إلػػى اللدػػانيات، مػػجخل إلػػى علػػع األصػػػات ٜٗٚٔفػػي 

 .ٖٕ٘/ٔـ. السدتذخقػف ٜٜٗٔ/ٓٔ/ٛالعاـ ... تػفي في
، قػاؿ مػالسبخج: " غيػخ ٜٔٔ، كقػارف بػػ علػع األصػػات صٖ٘ٔلػع التجػيػج القخآنػي صعغ ع (ٕ)

. أنو يشبغي عجـ السبالغة في تكخيخ الخاء، بحيث ال تديج الزخبات في الخاء الدا شة عغ ثبلث"
مغ اللحغ الخفي الحي ال يعخفو إال العالع الشحخيخ، كال يدلع مشو  -رحسو هللا –كقج عجه الذيخ 

ئ السػتقغ الزػابب، كأف معطػع اللحػغ الخفػي يػأتي مػغ االتكػاء علػى مخػارج الحػخكؼ. إال القار 
 .ٖٚنياية القػؿ السفيج ص



 

 

1994 

بغ الجدري السذجدة أضيخ كأحػج إلى اإلخفاء مشو في السخففة؛ كلحلظ قاؿ ا
 .(ٔ)في مقجمتو: كأخف تكخيخا إذا تذجد"

بيغ الجانب الشطخي لرػتيات لغتشا العخبية، كبيغ  -في الػاقع –كىحا الخبب 
تلظ السبلحطات الرػتية  الجانب التصبيقي أك العسلي؛ متسثبل في مخاعاة

ؾيسة  -رحسو هللا  –اء القخآني، مسا يزفي على مبلحطات الذيخ داأل أثشاء
 صػتييغ السحجثيغ.ة؛ تجعلو يفػؽ غيخه مغ األكنفاس

 التفذي

كقج عخفو لغة: االنتذار كاالنبثاث. كقيل معشاه: االتداع ... كاصصبلحا: 
انتذار الخي  في الفع عشج الشصق بالذيغ؛ حتى يترل بسخخج الطاء 
السذالة. أك كثخة انتذار خخكج الخي  بيغ اللداف كالحشظ، كانبداشو في 

   .(ٕ)شصق بالحخؼ"الخخكج عشج ال

كيبلحظ أف ىحا التعخيف يخكد على الجانب الفديػلػجي لتلظ الطاىخة، 
كالحي عبخ عشو السحجثػف، كلكغ بألفاظ أخخى: " التفذي: كىػ أف يذغل 

كقاؿ  .(ٖ)اللداف أثشاء الشصق بالرػت مداحة أ بخ، ما بيغ الغار كاللثة"
للداف يتفذى فعبل على ف اذيغ؛ كذلظ ألآخخ: التفذي: ىػ خاصية حخؼ ال

كال شظ أف  .(ٗ)في كسصو نػع مغ القشاة، يشصلق مغ الشفذ"الحشظ؛ فيتكػف 
 ؛ مسا يؤدي إلى كثخة انتذار خخكج الخي . انصبلؽ الشفذ مغ تلظ القشاة

                                                           

 .  ٜٚنياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
 .  ٓٛنياية القػؿ السفيج ص (ٕ)
 . ٕٓٔعلع األصػات ص (ٖ)
 . ٖٚٔ، كقارف بػ  دراسة الرػت اللغػي صٖٛدركس في علع أصػات العخبية ص (ٗ)



 

 

1995 

عغ بعس  –خاصية لرػت الذيغ، كسا ذكخ ( Husingكقج جعل التفذي)
ٔ)لخاء تفذياأف في الفاء كالزاد كالراد كالديغ كا -العلساء كقج جعل  .(

 السحجثػف التفذي خاصية لرػت الذيغ فحدب.

إف التفذي صفة ذاتية ال تشفظ عشو،  :كيسكششا أف نػفق بيغ االتجاىيغ فشقػؿ
بانتذار اليػاء في الفع كزيادة في  -فديػلػجيا –حيث يتسيد صػت الذيغ 

ال تحىب الترػيت، مسا امتشع معو إدغامو في األصػات السقاربة لو؛ حتى 
مشو تلظ السيدة. أما التفذي في بؿية األصػات السحكػرة؛ ف نسا ىػ ألسباب 

نقبل عغ السخعذي: "  -رحسو هللا –. كىشاؾ تبخيخ آخخ ذكخه الذيخ عارضة
كبالجسلة إف الحخكؼ السحكػرة مذتخكة في كثخة انتذار خخكج الخي ، لكغ 

، كفي البػاقي السحكػرة ذلظ االنتذار في الذيغ أ ثخ، كلحا اتفق على تفذيو
 .(ٕ)قليل بالشدبة إليو، كلحا لع يرفيا أ ثخ العلساء بالتفذي"

       االستظالة

كقج عخفيا بقػلو: " لغة: االمتجاد، كقيل: ُبعج السدافتيغ. كاصصبلحا: امتجاد 
 .(ٖ)الرػت مغ أكؿ حافة اللداف إلى آخخىا. كىي صفة الزاد السعجسة"

يخكد في تحجيج تلظ الخاصية على العسلية  -هللا رحسو –كيبلحظ أف الذيخ 
يدتصيل  ىحا الرػت، حيثكما يحجث في السخخج أثشاء نصق  العزلية،

الرػت بدبب شػؿ السخخج، كىػ كسا حجده الذيخ: " ما بيغ إحجى حافتي 
، كما يحاذييا مغ األضخاس العليا. كأكؿ تلظ الحافة مسا يلي الحلق: اللداف

                                                           

 .  ٓٛة القػؿ السفيج صنياي (ٔ)
 .  ٓٛنياية القػؿ السفيج ص (ٕ)
 .  ٓٛنياية القػؿ السفيج ص (ٖ)



 

 

1996 

ف بعيج مخخج الياء. كآخخىا: ما يحاذي آخخ الصػاحغ ما يحاذي كسب اللدا
  .(ٔ)مغ جية خارج الفع"

ت مغ شػؿ الجدء السذتخؾ نذأ لشز يػض  أف االستصالة في الزادكىحا ا
ق مع فتبيحا يكىػ  .يا، كىػ مغ أكؿ الحافة إلى آخخىامغ اللداف في نصق

المتجاد اللداف الجراسات الرػتية الحجيثة: " االستصالة: كىي نتيجة شبيعية 
مغ األسشاف إلى ما يجاني الججار الخلفي للحلق ... كىػ يػجج في الزاد 

 . كقج عبخ عغ ىحا السعشى آخخ: " كيسكغ أف تدتشتج(ٕ)السرخية الحجيثة"
مخخج ) كىػ يقرج باالتداع الصػؿ( ف السقرػد باالستصالة ىػ اتداع أ

غ اللحيغ يذتخكاف الحخؼ، أي أف ما يأخحه الحخؼ السدتصيل مغ العزػي
 . (ٖ)في مخخجو؛ أ بخ مسا يأخحه الحخؼ غيخ السدتصيل مغ ذيشظ العزػيغ"

ىحا التفديخ الرػتي لخاصية االستصالة على  -رحسو هللا –كقج رج  الذيخ 
غيخه، حيث قاؿ معؿبا بعج التعخيف الدابق: " كىحا التعخيف أكلى مسا كقع 

؛ كذلظ ألف ت، كىي في الزادفي بعس الخسائل، االستصالة: امتجاد الرػ 
  .(ٗ)"امتجاد الرػت ال ُيخز بالزاد

بحاؿ  –ألف امتجاد الرػت سسة جػىخية ال تشفظ  كىػ تعليل صػتي دقيق؛
؛ القجيسة عغ األصػات الخخػة، كإف كانت أضيخ في الزاد -مغ األحػاؿ

 كسا تذارؾ أصػات السج األصػات الخخػة في تلظ بدبب شبيعة السخخج.

                                                           

 .  ٕ٘نياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
 . ٕٜمشاىج البحث في اللغة ص (ٕ)
، كقج أيج تلظ الحؿيقة دراسػ أصػػات العخبيػة ٕٗٚالجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج ص (ٖ)

 . ٕٓٔخج: علع األصػات صمغ السدتذخقيغ، يشطخ: بختيل مالسب
 .  ٓٛنياية القػؿ السفيج ص (ٗ)



 

 

1997 

لة الدمشية، كربسا كانت تلظ االستصالة أكض  كأتع في أصػات السج، االستصا
إلى تلظ الحؿيقة الرػتية: " كتػضي  ىحا  -رحسو هللا –كقج أشار الذيخ 

الفخؽ: أف للسدتصيل مخخجا لو شػؿ في جية جخياف الرػت؛ فجخى في 
مخخجو بقجر شػلو كلع يتجاكزه، لسا عخفت أف الحخؼ ال يتجاكز مخخجو 

تو؛ إذ السخخج السقجر ليذ للسسجكد مخخج، فلع يجِخ إال في ذاق، كليذ السحق
 .(ٔ)بسخخج حؿيقة، فبل يشقصع إال بانقصاع اليػاء"

كيسكغ التػفيق بيغ الػجيتيغ، بأف االستصالة في صػت الزاد ناتجة مغ: 
مغ أصػات  ، كىػ ما ال يتػافخ لغيخهاستصالة مكانية ) سببيا: شػؿ السخخج

مغ ناحية، كمغ ناحية ستصالة زمانية ) ناشئة مغ رخاكتيا العخبية + ا
حه االستصالة الدمشية ي بيالسخخج(، كىإنتاجيا في  امتجاد زمغمغ  أخخى:

، فيي في مختبة أصػات السج تفػؽ بؿية األصػات الخخػة، كلكشيا ال تبلغ حج
 .  كسصى

ستصالة؛ غ صفة االع -رحسو هللا –الذيخ بقي أف نقػؿ: إف ىحا الحي قجمو 
إنسا يشصبق على الزاد العخبية القجيسة، أما اآلف فقج تصػر نصقيا إلى أف 

مخخجا  –فػناتيكية صارت مفخع الجاؿ، كفقجت كثيخا مغ خرائريا ال
  .-كصفة ) كمشيا: االستصالة(

 الخفاء

خفاء صػت الحخؼ. كفي العخؼ: في اللغة: االستتار. كقج عخفو بأنو: " 
مخخجيا  لسج الثبلثة، كالياء. أما حخكؼ السج فلدعةكحخكفو أربعة: حخكؼ ا

                                                           

 .  ٓٛ،ٔٛنياية القػؿ السفيج ص (ٔ)



 

 

1998 

مخخجا: األلف ثع الياء ثع الػاك ... كأما خفاء الياء؛ ... كأخفاىغ كأكسعيغ 
  . (ٔ)فبلجتساع صفات الزعف فييا"

كىشاؾ بعس السبلحطات التي تدتحق السشاقذة؛ ؼيسا يتعلق بخؤية الذيخ 
 ى الشحػ التالي: لتلظ الخاصية كحخكفيا، نجسل القػؿ فييا عل

أنو يقرج بالخفاء؛ مقجار األثخ  -رحسو هللا –الذيخ  أكال: يفيع مغ تعخيف
. كعلى ىحا: ف ف ما ذكخه أستاذنا الجكتػر الحي يتخكو الرػت في الدسع

قج ترػركا أف الخفاء في تلظ  -كفييع الذيخ –عبلـ؛ مغ أف علساء التجػيج 
يذ خفاء أك ضعفا األصػات؛ إنسا ىػ خفاء أك ضعف عزلي، كل

الخفاء لغة بأنو:  نطخ، إذ كيف ندلع بيحا؛ كقج عخؼأمخ ؼيو  – .(ٕ)سسعيا
االستتار. كاصصبلحا: خفاء صػت الحخؼ. كذلظ كلو مختبب بالجانب 

 -رحسو هللا –كلعل مشذأ الػىع: أف الذيخ اإلدرا ي ) الػضػح الدسعي(. 
ا يتعلق بحخكؼ ؼيس ، كبخاصةذلظ ) الخفاء( على أساس فديػلػجي بشى
 .السج

كأمخ آخخ يؤكج أف الخفاء إدرا ي أك سسعي، كليذ شيئا آخخ، ىػ تػجيو 
أف يتحفظ القارئ مغ خفاء الياء بػجػب بيانيا حيث  -رحسو هللا –الذيخ 
 بقػلو: " معشى بيانيا: تقػية صػتيا ) فيػـ البياف ككيفيتوم، كقج شخح كقعت

كىحا مسا ضغب مخخجيا )  كىحا يجؿ على أف الخفاء سسعي( بتقػية
ٖ)نرحشي بو شيخي  أثشاء إقخائي ركاية -جداه هللا عشي خيخا الجداء – (

                                                           

 .  ٘ٙ،ٙٙكأيزا ص ٔٛنياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
  .  ٕٔٔعغ علع التجػيج القخآني ص (ٕ)
كمػػجرس القػػخاءات  -رضػػي هللا عشيػا –شػػيخ مقػخأة الدػػيجة سػكيشة  –الذػيخ نبيػػل دمحم دمحم علػي  (ٖ)

  الذخيف.  باألزىخ 



 

 

1999 

 ، كال سيسا في نحػ: علييعحتى يبيغ الرػت في الدسع، حفز عغ عاصع
ال سبيل إلى إضيار صػت اْىجنا؛ ألف الدكػف يزعف الحخؼ، ك  -عْيج –

مخخجيا لساؿ الصبع إلى فلػ لع يتحفظ على تقػية ضغب (؛ الياء إال بتكلف
 ه؛ لعدخ تزييقو لبعج) ألنو مغ األصػات الخخػة السيسػسة( تػسيع مخخجيا

) ألنو مغ األصػات الحشجخية عشج السحجثيغ، كمغ أصػات أقرى  عغ الفع
يشعجـ في التلفظ ) أي؛ ال يدسع أثخ لرػت ، ؼيكاد الحلق عشج القجماء(

 .(ٔ) الياء("

خرت الياء في كلسة أك كلستيغ، كاف البياف آ ج خخى: " كإذا تكأ كيقػؿ مخة
ر الخفاء، كلتاتِّي اإلدغاـ في ذلظ الجتساع السثليغ ... فبل بج مغ  لتكخُّ
تفكيكيسا كمبلحطة بيانيسا مغ غيخ عجلة تجحف بلفطيسا، كال تسصيب يديج 

 .(ٕ) على السصلػب"

كيعصي  كقج عبخ بعس السحجثيغ عغ تلظ الفكخة بعبارة أخخى؛ حيغ قاؿ: "
قخاء القخآف في مرخ عشاية خاصة لجيخ ىحا الرػت ) الياء(؛ حتى 

كىػ ال يقرج بالجيخ معشاه االصصبلحي  .(ٖ)ليبلغػف بو حج السبالغة أحيانا"
، كرفع عشج أىل الفغ، كإنسا يقرج بو معشاه الػضعي ) اإلعبلف كاإلضيار

 (.الرػت

 –أف الذيخ  ىيك ، ى خخ أ إلى -في الػاقع –ثانيا: تقػدنا السبلحطة األكلى 
انعجاـ  -في حخكؼ السج تعليبل فديػلػجيا  قج علل ىحا الخفاء -رحسو هللا

                                                           

  .  ٔٛنياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
  .  ٜٔنياية القػؿ السفيج ص (ٕ)
  .  ٖٓٔمشاىج البحث في اللغة ص (ٖ)



 

 

2000 

مسا أدى إلى اتداع السخخج. أما الياء: فبلجتساع  -العائق كليا أك جدئيا
 صفات الزعف فييا.

كىحا التعليل لرفة الخفاء في أصػات السج يخالف ما تػصلت إليو 
ذكخكا أف درجة الػضػح الدسعي  يعأن بياف ذلظ:األصػاتيػف السحجثػف؛ ك 

؛ أي أف األذف تجرؾ (ٔ) أعلى ما تكػف في الحخكات ) قريخة أـ شػيلة(
كىحا الػضػح الدسعي "  :على مدافة ال تجرؾ عشجىا الرػامتالحخكات 

العالي في الحخكات راجع إلى التسيد الفيديائي؛ مغ كثخة الحـد الحبحبية 
ع ىػ االخخ إلى التسيد الفديػلػجي، كىػ اتداع كالسكػنات، كذلظ راج

فدعة السخخج ىػ العامل األكؿ في كثخة الحبحبات كالسكػنات، ثع السخخج. 
  . (ٕ)".في ارتفاع ندبة الػضػح الدسعي الحي ىػ ضج الخفاء

صفة الخفاء ألصػات السج مخالف  -رحسو هللا –يخ الذف إثبات ف  كمغ ثع؛
 ػات فديػلػجيا كفيديائيا.لػاقع ىحه األص –تساما  –

تشصبق  -بسعشى قلة الػضػح الدسعي -أما الياء: ف ف خاصية الخفاء 
، كليذ مغ أف صػت الياء مغ الرػامت -ٔ " ألسباب: ذلظك علييا؛ 

أف  -ٕالحخكات، كالرػامت أقل في الػضػح الدسعي مغ الحخكات. 
ػضػح صػت الياء مغ األصػات السيسػسة، كالسيسػسة أقل في ندبة ال

إلى جانب كػنو  –أف صػت الياء  -ٖالدسعي مغ األصػات السجيػرة. 
 . (ٖ)صػت رخػ، كىحا يجعلو أقل في ندبة الػضػح الدسعي" -ميسػسا

                                                           

، دراسػػػات فػػػي علػػػع ٕٚٔ، علػػػع األصػػػػات صٓ٘ٔمقجمػػػة للقػػػارئ العخبػػػي ص –علػػػع اللغػػػة  (ٔ)
  .  ٕٔٗالفػنتيكا ص –، علع األصػات اللغػية ٜ٘،ٜٙاألصػات اللغػية ص

  بترخؼ.   ٗٔٔالتجػيج القخآني ص عغ علع (ٕ)
  .  ٘ٔٔعغ علع التجػيج القخآني ص (ٖ)
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إلى تلظ األسباب مجتسعة بعبارة كجيدة: "  -رحسو هللا –كقج أشار الذيخ 
... خرػصا األحخؼ الزعيفة التي كثخت فييا صفات الزعف؛ كالياء، 

فييا ىسدا كرخاكة كاستفاال كانفتاحا، كفييا صفة كاحجة مغ صفات القػة، ف ف 
 .(ٔ)كىي اإلصسات، فاأل ثخ غلب األقل"

للخفاء السخكب في جدع الياء  -رحسو هللا –كمغ ثع؛ ف ف تعليل الذيخ 
 تيػف السحجثػف مجسعػف على أفباجتساع صفات الزعف فييا ) كاألصػا

 يزخب بديع كافخ في الرػاب. (؛(ٕ)ف الحخكؼ قاشبةأضع اءيال

 الغشة

: " كىػ ولجعليا مغ الرفات البلزمة لرػتي السيع كالشػف، كحجىا بقػ كقج 
مجيػر شجيج ال عسل للداف ؼيو ... كالغشة صفة الشػف  صػت أغغ مجيػر

    .(ٖ) كلػ تشػيشا، كالسيع تحخكتا أك سكشتا؛ ضاىختيغ أك مخفاتيغ، أك مجغستيغ"

 -رحسو هللا –ات الرػتية الؿيسة التي عالجيا الذيخ طكىشاؾ بعس السبلح
 :يعة تلظ الخاصية كخرائرياكالتي تشبئ عغ فيع عسيق كدقيق لصب

في دقة  – قخرى الػاقع اإلدرا ي لتلظ الخاصية، حيث التفاتو إلأكال: 
عي، كإنسا ىي أف الغشة ليدت على درجة كاحجة في الػضػح الدس -ككضػح

ي: " كىي في الدا غ أ سل مغ الستحخؾ، كفي مخاتب على الشحػ التال
الدا غ السخفى أزيج مغ الدا غ السطيخ، كفي الدا غ السجغع أكفى مغ 

                                                           

  .  ٚٛنياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
كقج ذكخ تلظ الحؿيقة ابغ جشػي مشػح أ ثػخ مػغ عذػخة قػخكف، قػاؿ: " كمػغ الحػخكؼ السيتػػت،  (ٕ)

  .  ٗٙ/ٔكىػ الياء، كذلظ لسا ؼيو مغ الزعف كالخفاء". سخ صشاعة اإلعخاب
  .  ٔٛية القػؿ السفيج صنيا (ٖ)
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. كسا يشقل عغ السخعذي تفخيقو بيغ مخاتب الغشة على (ٔ)الدا غ السخفى"
قاؿ السخعذي: " أقػى مدتػى الشػف كالسيع مخفاتيغ أك مذجدتيغ، ؼيقػؿ: " 

سذجدة، فيي أ سل مغ غشة السيع السذجدة، كغشة الشػف الغشات غشة الشػف ال
أيزا  –. كمغ قبل ذلظ رأيشاه يقخر (ٕ)السخفاة أ سل مغ غشة السيع السخفاة"

 . (ٖ)أف غشة الشػف أكفى مغ غشة السيع: " ثع اعلع أف الشػف أغغ مغ السيع" –

أقػى(:  –أغغ  –أزيج  –أكفى  –كالسقرػد بكل ىحه السرصلحات ) أ سل 
قػة الغشة، ككساؿ اعتسادىا على الخيذػـ كنقرو، أما مغ حيث الدمغ:  ىػ

 فاألمخ ال يختلف.

                                                           

  .  ٔٛنياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
  .  ٕٛنياية القػؿ السفيج ص (ٕ)
. كلػػع يدػػلع أحػػج السحػػجثيغ بتلػػظ الحؿيقػػة الرػػػتية، حيػػث قػػاؿ: " ٕٛنيايػػة القػػػؿ السفيػػج ص (ٖ)

كقػػػؿ القػػخاء إف الشػػػف آصػػل فػػي الغشػػة مػػغ السػػيع قػػػؿ ال يبػػخره إال كثػػخة شػػيػع الغشػػة مػػع الشػػػف 
أف الشػػػف أقػػخب إلػػى الخيذػػـػ مػػغ  -كسػػا فيػػع بعػػس القػػجماء –لتيػػا مػػع السػػيع. كلػػيذ معشػػاه كق

السيع. فعشج الشصق بكلييسا يتخح اليػػاء مجػخاه مػغ الخيذػـػ فقػب". د. أنػيذ: األصػػات اللغػيػة 
كربسػػا كػػاف ذلػػظ مػػغ القػػخاء؛ ألف الغشػػة مػػع الشػػػف تعصػػي نغسػػة مػسػػيؿية محببػػة إلػػى . ٙٙص

فػػي عيػػب يدػػسى بػػػ ) تصشػػيغ الشػنػػات(، كيقرػػج بػػو  -غالبػػا –كلػػحلظ يقػػع القػػخاء األذف العخبيػػة، 
أىػػل األداء: السبالغػػة فػػػي غشػػة الشػػػف، كتصػيػػػل زمشيػػا أ ثػػخ مسػػػا جػػاء عػػغ أئسػػػة القػػخاءة. مػػػغ 

، تحقيػػق: فخغلػػي ٖٛتعليقػػات السحقػػق علػػى كتػػاب التسييػػج فػػي علػػع التجػيػػج البػػغ الجػػدري ص
ـ. كقػج عػجه الذػيخ ٕٙٔٓالعلسية، بيخكت، الصبعػة األكلػى سيج أحسج علي عخباكي، دار الكتب

مػػغ اللحػػغ الخفػػي الػػحي ال يعخفػػو إال العػػالع الشحخيػػخ، كال يدػػلع مشػػو إال السقػػخئ  -رحسػػو هللا –
. كقج ححر مشػو السخعذػي: " لكػغ احػحر مػغ تصشػيغ ٖٚالستقغ الزابب. نياية القػؿ السفيج ص

ألف إضيار الغشة كإف احتاج إلى تسجيج لكػغ السبالغػة  الغشة عشج الػقف علييسا ) السيع كالشػف(؛
في التسجيج لحغ، كىػ معشى التصشيغ، كىػ في اللغة: صػت الصدت عشج ضخبو". جيػج السقػل 

 .  ٖٙٔص
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أنو التفت إلى كجػد صفة األنؽية ) الغشة(  -رحسو هللا –كمسا يحدب للذيخ 
لتػسب ألجل ا ألنيا مغ الرفات الجػىخية ليسا ؛في الشػف كالسيع الستحخكتيغ

كقج اشتخط غيخه ب شبيعة الحخؼ. ، كإنسا تتفات قػة كضعفا حدالحي فييسا
 كجػب سكػنيغ كعجـ إضيارىغ، كقج أشار إلى ذلظ الذاشبي:

 .(1)ن      سكؽَّ وال إعيار في األنف يجتمىوغشة تشؾيؽ ونؾن وميؼ ا

لقارئ كصيتو  انت  ثع؛دائي لتلظ الخاصية، كمغ ثانيا: عشايتو بالجانب األ
كع الدمشي الرحي  الحي ة الاعاخ علييا، مع م بػجػب السحافطةالقخآف 

عغ كػنيا  -دائياأ –كأف كػنيا في كلسة ال يختلف تدتحقو تلظ الطاىخة؛ 
، كعلى إضيارىا أيزا ) الغشة( ، قاؿ: " ؼيجب السحافطة علييافي كلستيغ

لف؛ أي حخكتيغ ال يداد كال يشقز ع كالشػف السذجدتيغ مصلقا مقجار أمغ السي
، ثع  سيداف السج الصبيعي في الشصق بو عغ ذلظ؛ ألف ميدانيا في الشصق بيا

) صػتا فييسا  ) كيقرج بو: إشالة الرػت الحي تقتزيو الغشة( التذجيج
 . (ٕ)"يذسل السجغستيغ في كلسة أك كلستيغالشػف كالسيع( 

 -رحسو هللا –مغ اإلشخاقات الخائعة للذيخ  -كالتي تدبقيا –كىحه السبلحطة 
معايذتة  نتجت مغ كبيخ عشاية، كقج (ٖ)ػف كالتي لع يػليا األصػاتيػف السحجث

 لكتاب هللا قخاءة كإقخاء، مسا أضفي على رؤاه الرػتية ؾيسة كمكانة.

                                                           

القاسػػع بػػغ فيػػخة بػػغ خلػػف بػػغ أحسػػج الذػػاشبي: مػػتغ الذػػاشبية السدػػسى حػػخز األمػػاني ككجػػو  (ٔ)
و كراجعػػػو: دمحم تسػػػيع الدعبػػػي، مؤسدػػػة ، ضػػػبصو كصػػححٔ٘ٔٔ، رقػػػع البيػػػت:ٕٜالتيػػاني  ص

ألػػػػػػػػػػػف الـ مػػػػػػػػػػػيع للتقشيػػػػػػػػػػػة، السجيشػػػػػػػػػػػة السشػػػػػػػػػػػػرة، السسلكػػػػػػػػػػػة العخبيػػػػػػػػػػػة الدػػػػػػػػػػػعػدية، الصبعػػػػػػػػػػػة 
  ـ.  ٕ٘ٔٓىػ/ٖٙٗٔالتاسعة

  .  ٔٛ،ٕٛنياية القػؿ السفيج ص (ٕ)
أشلق د. الدعخاف على ) الشػف كالسيع( اسػع الرػػامت الغشػاء، كلػع يػدد علػى ذلػظ سػػى بيػاف  (ٖ)

== 
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الغشة  -رحسو هللا –ثالثا: أما مغ الشاحية الفػناتيكية، فقج كصف الذيخ 
كقج أشار إلى تلظ الحؿيقة ، (ٔ)بالجيخ كالذجة، كأما كصفيا بالجيخ فسدلع

( في صحبة Nasalsتع إنتاج األصػات األنؽية ) بعس السحجثيغ: " كي
ذبحبات أك نغسات مغ األكتار الرػتية، كليحا ال يػجج أصػات ميسػسة 

 . (ٕ)مقابلة ليا"

                                                                                                                                                                 
== 

. أمػا بختيػل مػالسبخج، ٛٙٔ،ٜٙٔلفديػلػجي السراحب لتلظ األصػػات. علػع اللغػة صالػاقع ا
(، ككانػػػت صػػػفة األنؽيػػػة Nasal Soundsفقػػػج خلػػػع علييػػػا مرػػػصل  األصػػػػات األنؽيػػػة ) 

(Nasalization -Nasality مقػػػػاببل لسرػػػػصل  الغشػػػػة، كلػػػػع يػػػػدد )– علػػػػى تػضػػػػي   -أيزػػػػا
، كقػػػارف بػػػػ مشػػػاىج البحػػػث فػػػي اللغػػػة ٕٜميكانيكيػػػة نصػػػق تلػػػظ األصػػػػات. علػػػع األصػػػػات ص

. كأشلػػق كػػانتيشػ علييػػا مرػػصل  الشػػػف الخيذػػػمية. دركس فػػي علػػع أصػػػات ٚٓٔ-٘ٓٔص
. ك أشلق علييػا بعػس السحػجثيغ األصػػات األنفسيػة، حيػث يتخػح اليػػاء مجػخاه ٓٙالعخبية ص

اليػجؼ مػغ مغ شخيقيغ معػا، ىسػا الفػخاغ األنفػي كالفػع. كربػب  بػيغ الغشػة كإشالػة الرػػت، كأف 
تلػػػظ اإلشالػػػة: ىػػػػ السحافطػػػة علػػػى الرػػػػت ) الشػػػػف كالسػػػيع(؛ لػػػئبل يفشػػػى فػػػي غيػػػخه، كأنيسػػػا 
يربحاف في تلظ الحالػة أشػػؿ مػغ أي صػػت مذػجد آخػخ. " كليدػت الغشػة إال إشالػة لرػػت 

أضعاؼ ما تحتػاج إليػو  -في معطع األحياف -الشػف. فالدمغ الحي يدتغخقو الشصق بالغشة ىي 
ة. كلػػػيذ ىػػػحا إال للحيلػلػػػة بػػػيغ الشػػػػف كالفشػػػاء فػػػي غيخىػػػا" د. أنػػػيذ: األصػػػػات الشػػػػف السطيػػػخ 

 .   ٖٛ، ٕٙ،ٖٙ،ٙٙ،ٕٛاللغػية ص
( الجيخ، أشلق علييا بعػس السحػجثيغ مرػصل  ) Sonorityكألجل ىحا الػضػح الدسعي )  (ٔ)

 –(. علػػع األصػػػات اللغػيػػة Vowel like Soundsأشػػباه الرػػػائت أك أشػػباه الحخكػػات 
. ٕٔٔ، دراسػػػة الرػػػت اللغػػػػي صٓٚٔ، كقػػػارف بػػػ األصػػػػات اللغػيػػة صٕٔٗتيكػػا صالفػن

يقػػػػؿ د. أحسػػػج مختػػػار: " كقػػػج ثبػػػت أف األنؽيػػػات تسلػػػظ تخكيػػػب حػػػـد ) يقرػػػج الحػػػـد الحبحبيػػػة 
السدػػػئػلة فيديائيػػػا عػػػغ علػػػػ الرػػػػت( مساثػػػل لػػػحلظ الػػػحي تسلكػػػو العلػػػل، نتيجػػػة السسػػػخ الحػػػخ 

مػع األنؽيػات أضػعف؛ لػجػػد الغلػق فػي الفػع". دراسػة  للرػت خبلؿ األنف، كإف كانت الحػـد
 .    ٘ٔٔالرػت اللغػي ص

 .    ٕٔٔدراسة الرػت اللغػي ص (ٕ)
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فسخالف للػاقع الفديػلػجي؛ حيث قخر القجماء  :أما كصفيا بالذجة
 Liquid)) أك السائعةكالسحجثػف أف الشػف كالسيع مغ األصػات الستػسصة 

Sounds، يحبذ اليػاء حبدا تاما في  على حج كصف السحجثيغ: " حيث
مػضع مغ الفع ) الذفتاف مع السيع، كشخؼ اللداف مع أصػؿ الثشايا العليا 
مع الشػف(، كلكغ يخفس الحشظ الليغ؛ فيتسكغ اليػاء مغ الشفاذ عغ شخيق 

  .(ٔ)األنف"

 –ر حخكتيغ كأمخ آخخ: ىػ أف الغشة يسكغ استسخارىا، بل يجب استسخارىا قج
كاألصػات الذجيجة ال يسكغ استسخارىا، فكيف تػصف  - سا ذكخ الذيخ

 بالذجة.

 املطلب الثالث

 نظرية األصوات الكوية والضعيفة

 شغلت التي السفاـيع مغ العخبية أصػات في كالزعف القػة مفيـػ ُيَعجّ 
 أدائيا بيغ ضعف أك قػة مغ األصػات تلظ تحسلو لسا األصػات؛ علساء
 اإلسساع درجة أك كالػضػح )الشصق أعزاء بو تقـػ الحي الجيج( يالعزل
  .كالخارج الجاخل بيغ قائسة عبلقة ىي أي األصػات، ليحه

تلظ الشطخية، ككانت معالجتو على  يعخج أف -رحسو هللا –كلع يفت الذيخ 
، مسا يجؿ على نزػج تلظ الفكخة كاستػائيا كشػؿ الشَفذ تتدع بالجقة كالعسق

كخػاشخه حػؿ تلظ الشطخية في  ترػر الذيخ، كسػؼ نجسل (ٕ)في ذىشو
 :ةالتاليالسحاكر 

                                                           

 .    ٛ٘، كقارف بػ األصػات اللغػية صٛٙٔعلع اللغة مقجمة للقارئ العخبي ص (ٔ)
ظ عقػػج فرػػبل مدػػتقبل سػػساه " فػػي بيػػاف الرػػفات القػيػػة كالزػػعيفة" أتػػى ؼيػػو علػػى مبلمػػ  تلػػ (ٕ)

== 



 

 

2006 

مددكجة أـ غيخ  –صفات األصػات  -رحسو هللا –أكال: قدع الذيخ 
 كأخخى ضعيفة ) كجسلتيا: اثشتا عذخة صفة(، إلى صفات قػية -مددكجة

جد صفات القػة على ىحا الشحػ: " أما صفات كح .كجسلتيا: ثساني صفات()
كاإلشباؽ، كاإلصسات، كالرفيخ، قػة فيي: الجيخ، كالذجة، كاالستعبلء، ال

 .(ٔ)كالقلقلة، كاالنحخاؼ، كالتكخيخ، كالتفذي، كاالستصالة، كالغشة"

على ىحا الشحػ: " كأما  -عشجه –فكانت  السػسػمة بالزعف؛الرفات أما 
فتاح، الرفات الزعيفة فيي: اليسذ، كالخخاكة، كالبيشية، كاالستفاؿ، كاالن

    .(ٕ)"كالحالقة، كالليغ، كالخفاء
القػة مفيػـ أصػات العخبية باعتبار  -رحسو هللا –ثانيا: قدع الذيخ 

إلى خسدة أقداـ: قػي، كأقػى، كضعيف،  -مغ كجية نطخه – كالزعف
كأضعف، كمتػسب، كعيغ حخكؼ كل قدع، قاؿ: " )فالقػي(: حخكؼ ستة: 

، كالغيغ السعجسة، كالخاء، كالداي. كىي الجيع، كالجاؿ كالراد السيسلتاف
، كالقاؼ. )كاألقػى( حخكفو أربعة: الصاء السيسلة، كالزاد كالطاء السعجستاف

، كالباء السػحجة، كالتاء السثشاة األلفك ) كالستػسب( حخكفو ثسانية: اليسدة، 
فػؽ، كالخاء كالحاؿ السعجستاف، كالعيغ السيسلة، كالكاؼ. ) كالزعيف( 

لديغ، كالذيغ، كالبلـ، كالػاك، كالياء التحتية. ) كاألضعف( حخكفو خسدة: ا
   .(ٖ)حخكفو ستة: الثاء السثلثة، كالحاء السيسلة، كالشػف، كالسيع، كالفاء، كالياء"

                                                                                                                                                                 
== 

 .  ٚٛ-٘ٛالشطخية. نياية القػؿ السفيج ص
 .  ٘ٛنياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
 .  ٘ٛنياية القػؿ السفيج ص (ٕ)
 .  ٙٛنياية القػؿ السفيج ص (ٖ)



 

 

2007 

على الرػت بالقػة بو السعيار الحي ُيحَكع  -رحسو هللا –ثالثا: حجد الذيخ 
القػة، كقلت مشو  إذا كثخت ؼيو صفاتكالزعف، قاؿ: " ثع اعلع أف الحخؼ 

صفات الزعف كاف قػيا، كيتفخع مشو األقػى، ككحلظ إذا كثخت ؼيو صفات 
الزعف كقلت مشو صفات القػة كاف ضعيفا كيتفخع مشو األضعف، ف ذا 

كيقػؿ في مػضع آخخ: " ... فعلى  .(ٔ)استػى ؼيو األمخاف كاف متػسصا"
ر ما ؼيو مغ قجر ما في الحخؼ مغ الرفات القػية تكػف قػتو، كعلى قج

  .(ٕ)الرفات الزعيفة يكػف ضعفو"

عشج حجكد التأصيل الشطخي لتلظ الفكخة، بل  -رحسو هللا –كلع يقف الذيخ 
شسلت األقداـ  أصػات العخبية، كمػازنات بيغدعع تلظ الخؤية بتصبيقات 

 :(ٖ)الخسدة التي ذكخىا

ة فالصاء السيسلفقاؿ: "  قجـ نسػذجا للرػت األقػى ) كىػ الصاء(، -ٔ
أقػى الحخكؼ؛ ألنو قج اجتسع فييا مغ صفات القػة ما لع يجتسع في غيخىا 

 شجيجة، مدتعلية، مصبقة، مرستة، مقلقلة"  مغ الحخكؼ؛ ف نيا مجيػرة،

قجـ نسػذجا للرػت القػي ) كىػ الراد(، فقاؿ: " كالراد السيسلة مغ  -ٕ
كاإلشباؽ، األحخؼ القػية؛ ألنو قج اجتسع فييا مغ صفات القػة: االستعبلء، 

كاإلصسات، كالرفيخ، كمغ صفات الزعف: اليسذ كالخخاكة، فيي دكف 
  .الصاء في القػة؛ إذ عجمت الجيخ كالذجة"

قجـ نسػذجا للرػت الزعيف ) كىػ الديغ(، فقاؿ: " كالديغ السيسلة  -ٖ
مغ الحخكؼ الزعيفة؛ بسا اجتسع فييا مغ صفات الزعف؛ ف ف فييا 

                                                           

 .  ٘ٛنياية القػؿ السفيج ص (ٔ)
 .  ٙٛنياية القػؿ السفيج ص (ٕ)
 . ٙٛيشطخ أمثلة ىحه األقداـ الخسدة، نياية القػؿ السفيج ص (ٖ)



 

 

2008 

كالخخاكة. كفييا مغ صفات القػة: اإلصسات  االستفاؿ، كاالنفتاح، كاليسذ،
 .. فيي دكف الراد في القػة؛ إذ عجمت االستعبلء كاإلشباؽ"خكالرفي

قجـ نسػذجا للرػت األضعف ) كىػ الثاء(، فقاؿ: " كالثاء السثلثة مغ   -ٗ
أضعف الحخكؼ؛ أي بسا اجتسع فييا مغ صفات الزعف؛ ف ف فييا 

اكة. كفييا مغ صفات القػة: اإلصسات، كاالنفتاح، كاليسذ، كالخخاالستفاؿ، 
  .فيي أضعف مغ الديغ السيسلة؛ إذ عجمت الرفيخ"

قجـ نسػذجا للرػت الستػسب ) كىػ الباء(، فقاؿ: " كالباء السػحجة مغ  -٘
الحخؼ الستػسصة في القػة كالزعف؛ ألف فييا الجيخ، كالذجة، كالقلقلة مغ 

           .ذالؽ مغ صفات الزعف"صفات القػة. كفييا االستفاؿ، كاالنفتاح، كاإل

يػـ القػة كالزعف بيغ مف -، كسا ىي عادتورحسو هللا –رابعا: ربب الذيخ 
دائي، حيث بيَّغ أف الغاية مغ معخفة القػي كالزعيف مغ كبيغ الجانب األ

داء كالتبلكة، بتػؼية الحخكؼ رتبتيا، ىػ مخاعاة ذلظ أثشاء األ –األصػات 
فافيع ىحا لتعصي كل حخؼ حقو في ... : " كإعصائيا حقيا كمدتحقيا

   .(ٔ)قخاءتظ مغ القػة، كتتحفظ على بياف الزعيف في قخاءتظ"

مفيػـ القػة كالزعف في أصػات العخبية  -رحسو هللا –خامدا: أقاـ الذيخ 
بالػاقع الفديػلػجي التي تقػـ بو أعزاء  حجاىسا: تتعلقعلى ركيدتيغ؛ إ

نصق السجسػعات الرػتية للرفات، كىي الشصق، كالجيج السبحكؿ أثشاء 
يقػؿ د.  ت إليو الجراسات الرػتية الحجيثة،كجية نطخ تتفق مع ما تػصل

                                                           

 .  ٙٛقػؿ السفيج صنياية ال (ٔ)



 

 

2009 

 " كمعشى القػة كالزعف مختبب ارتباشا تاما بتػتخ أعزاء الشصق، أك تساـ:
  .(ٔ)تخاخييا أثشاء عسلية الشصق"

 تاألصػا في كالزعف القػة مؿياس العصية خليل الجكتػر أرجع كقج
 في ذلظ إلى كأشار ،كعجميا الرػتية األكتار تػتخ إلى كالسيسػسة السجيػرة
 في" :أنيع مغ الرػتية باألكتار كمعخفتيع العخبية، علساء عغ حجيثو معخض
 الرػت في ضاىخة بأىع جيل على يكػنػا لع كاليسذ الجيخ صفتي تحجيج

 ،التقائيسا عشج تػتخىسا مغ تتأتى التي كالقػة التسكغ صفة كىي السجيػر
  .(ٕ)"بالطاىخة معخفتيع على كاض  دليل ىحا كاستذعارىع

لى قػة األصػات إ ف فيد. فػزي الذايب معيار القػة كالزعأرجع   سا
، كنطخ إلى بعس الرفات مغ تلظ الداكية: " فالرػت الرػت الشصؿية

ف اإلشباؽ ما ىػ إال حخكة عزػية إضاؼية تراحب السصبق ىػ األقػى؛ أل
 -كالحالة ىحه –س األصػات األسشانية اللثػية، فكأف اإلشباؽ نصق بع

يسش  الرػت  -كصاقة إضاؼية -فاإلشباؽ ... بسثابة مخخج ثاف للسصبق
... فاإلشباؽ  غيخ السصبققػة نصؿية تجعلو األقػى بالشدبة لسقاربو  السصبق

  .(ٖ)حج معاييخ القػة؛ التي تحجد قػة الرػت بالشدبة لغيخه"ىػ أ -إذا –

ؿ في مػضع آخخ معلبل للقػة في بعس الرفات السحدشة: " يذكل كيقػ 
الرفيخ جدءا ميسا مغ الرػت؛ فيػ قػة إضاؼية كإشالة للرػت نفدو، 

                                                           

 . ٖ٘ٔمشاىج البحث في اللغة ص (ٔ)
 . ٕٗفي البحث الرػتي عشج العخب ص (ٕ)
 . ٔٚأثخ القػانيغ الرػتية في بشاء الكلسة ص (ٖ)



 

 

2010 

في ذلظ مثل اإلشباؽ في األصػات السصبقة، كالتكخيخ في الخاء،  ومثل
 .(ٔ)كالتفذي في الذيغ"

ي االعتساد على قػي؛ حيث َقػِ  -مغ كجية نطخ الذيخ –فالرػت السجيػر 
كىػ جيج عزلي زائج ب زاء ضعف االعتساد في الرػت  مخخجو،
. كالرػت الذجيج قػي؛ النغبلؽ السسخ انغبلقا محكسا ال يدس  السيسػس

مغ مجخد  -عزليا كفديػلػجيا -ىحا أمخ أصعب، ك ؼيو لليػاء بالسخكر
كالرػت الستػسب يجسع بيغ  ة،صػت الخخػ األالتزييق الحي يحجث مع 

، لحا فيػ في مشدلة متػسصة، كذلظ كلو ناتج التيغ ) الغلق + التزييق(الح
 عغ التحخكات التقصيعية ألعزاء الشصق للحاالت الثبلثة.

" كأيزا؛ ف ف ارتفاع مؤخخ اللداف في أثشاء نصق الرػت اللغػي؛ يعج جيجا 
؛ ف يختفعللداف باؾيا في كضعو العادي دكف أعزليا زائجا على كػف مؤخخ ا

كاف االرتفاع صفة مغ صفات القػة، كعجمو مغ صفات الزعف ... لحا 
ككحلظ أصػات اإلشباؽ؛ ف نيا تتصلب أمخيغ: األكؿ: ارتفاع مؤخخ اللداف، 
 سا في أصػات االستعبلء. كالثاني: تقعخ كسب اللداف؛ نتيجة الرتفاع 

كمغ ىشا  جػانبو، حتى تلترق بالحشظ األعلى، فيشحرخ الرػت بيشيسا.
شباؽ التي تتصلب جيجا عزليا مزاعفا أقػى مغ أصػات ات اإلف ف أصػ 

االستعبلء مغ جية، كمغ جية أخخى: أقػى مغ أصػات االنفتاح... ككحلظ 
الحالقة أقل جيجا مغ اإلصسات؛ حيث إف أصػات الحالقة تشصق بيدخ 
كسيػلة، على حيغ أف أصػات اإلصسات أقل يدخا كسيػلة، كأصعب ندبيا. 

                                                           

 . ٕٚأثخ القػانيغ الرػتية في بشاء الكلسة ص (ٔ)



 

 

2011 

 -أصعب في الشصق ندبيا التي ىي -ػات اإلصسات كمغ ىشا كانت أص
 .(ٔ)أضعف" -التي ىي أخف كأيدخ –أقػى، ككانت أصػات الحالقة 

 -رحسو هللا –كاألمخ نفدو يشصبق على الرفات السحدشة التي عجىا الذيخ  
 -التفذي -التكخيخ -االنحخاؼ -القلقلة -مغ صفات القػة )الرفيخ

جيجا عزليا زائجا عغ نطائخىا التي خلت  الغشة(، فكليا تتصلب -االستصالة
   .(ٕ)مغ تلظ الرفات

يحكع على أصػات  -رحسو هللا –؛ رأيشا الذيخ تأسيدا على ىحا السعيارك 
ظ(، كأصػات القلقلة ) قصب جج( بأنيا أقػى  -ص -ض -اإلشباؽ ) ط

األصػات، كما ذلظ إال " ال متبل يا أ بخ عجد مغ الرفات القػية؛ التي 
ز الشصق جيجا كبيخا لتعجد الكيؽيات كاألحػاؿ التي يتخحىا معيا، تكلف جيا

ال عتخاض اليػاء الخارج مغ الخئتيغ في مػاضع متعجدة مغ السجخى 
   .(ٖ) الرػتي"

 :مفيػـ القػة كالزعف -رحسو هللا –كالخكيدة الثانية التي بشى علييا الذيخ 
ثسخة أك نتيجة  -ةفي الحؿيق –، كىي ق بالجانب اإلدرا ي ) الدسعي(لعتت

إلى علػ الرػت  -غالبا –للخكيدة األكلى، حيث يؤدي الجيج العزلي الدائج 
. يقػؿ: " كىحه الحخكؼ ) السجيػرة( لقػتيا في أذف الستلقي ككضػحو سسعيا

                                                           

 . بترخؼ كاخترار ٕٖٔعغ علع التجػيج القخآني ص (ٔ)
نطخيػػػة القػػػػػة كالزػػػػعف الرػػػػتية علػػػػى الػاقػػػػع   -أيزػػػػا -ـكقػػػج بشػػػػى أسػػػػتاذنا الػػػجكتػر عػػػػبل (ٕ)

الفدػػيػلػجي ألعزػػاء الشصػػق حػػاؿ الػػتلفظ، كتشػػاكؿ الرػػفات الػاحػػجة تلػػػ األخػػخى، بسػػا ال يػػجع 
زيادة لسدتديج، كال يدتغشي عشو باحث أك قػارئ. لسديػج مػغ التفرػيل كالذػخح، يشطػخ: عػغ علػع 

 . ٔ٘ٔ-ٔٗٔ، كأيزا صٜٖٔ-ٖٔٔالتجػيج القخآني ص
، دار الكتػػب ٕ٘،ٖ٘د. دمحم يحيػػي الجبػػػري: مفيػػـػ القػػػة كالزػػعف فػػي أصػػػات العخبيػػة ص (ٖ)

  ـ.  ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔالعلسية، بيخكت، الصبعة األكلى



 

 

2012 

ال تخخج إال برػت في نفديا، كقػة االعتساد علييا في مػضع خخكجيا، 
 .(ٔ) ..."قػي شجيج

. سسعو في قػيا  اف ،اعتساده في قػيا  اف ا لس الرػت أف يكذف كىحا
 بعس ذىب الدسعي الػضػح ضػء كفي .مختفعا صػتا تشتج الشصؿية فالقػة

 بارتفاع إالّ  الرحي  نصقيا يتع ال السجيػرة األصػات أفّ  إلى السحجثيغ
 برػت الستسيد الػاض  نصقيا يسكغ ال -مثبل  -كالداي الجاؿ" ػ: ف الرػت
 رػتب )األصػات السجيػرة ) مغ الجاؿ نصق ندافاإل حاكؿ ف ذا ،خؽيس
. كعلى العكذ مغ ىحا: تاء ىي بل ال،دا نصقيا يدتصيع ال ف نو ،خؽيس

 -أيزا -فيشاؾ أصػات تشصق بأية درجة في الرػت، حتى إنيا تشصق 
 ) مغبخفس الرػت دكف أف يحجث ليا أي تغييخ، مثل: التاء كالديغ 

 . (ٕ) ")األصػات السجيػرة

غيخ الرفيخي. كالرػت نطيخه مغ ػت الرفيخي أكض  في الدسع الرك  
غيخ السكخر، كالستفذي أقػى مغ غيخه ... كىكحا شؿيقو كض  مغ أالسكخر 

  بؿية الرفات القػية.

يؤسذ سلسا لجرجات الجيخ،  -رحسو هللا –كتأسيدا على ىحا: رأيشا الذيخ 
ككحلظ  دسعي.فأصػات الجيخ ليدت كليا على درجة كاحجة في الػضػح ال

، ليذ درجة كاحجة، كإنسا ىػ درجات: أعلى، لرفة القلقلةالػاقع الدسعي 
، في الثبلثة الباؾية كىػ في الصاء، كأكسب، كىػ في الجيع، كأدنى، كىػ

 ...إلخ. ككحلظ أصػات اإلشباؽ ليدت مدتػية، بل بعزيا أقػى مغ بعس

                                                           

 .  ٘ٙ( نياية القػؿ السفيج صٔ)
 . ٕ٘مجخل إلى علع اللغة ص( ٕ)



 

 

2013 

" كالُسْصَبُق أفذى  حيغ قاؿ: -مغ قبل –كقج التفت سيبػيو إلى تلظ الفكخة 
 كقاؿ  .(ٔ)في الدسع"

كمغ قبلو  .(ٕ)ألنيغ حخكؼ الرفيخ، كىغ أنجى في الدسع"... " أيزا: 
الخليل حيغ يقػؿ: " ... كلكغ العيغ كالقاؼ ال تجخبلف في بشاء إال حدشتاه، 

 .(ٖ)ألنيسا أشلق الحخكؼ كأضخسيا جخسا"

ع قْ بقػة كَ  -أيزا –ق رج  السحجثػف أف السخاد بقػة الحخؼ كضعفو متعلك 
ٗ)الرػت ككضػحو في الدسع تعليبلت صػتية تتدق مع ىحا  كذكخكا .(

  :، نحكخ مشيا ما يليالتفديخ

يسػس؛ ألف الجيخ الشاشئ عغ سأقػى مغ ال -عشج القجماء -" السجيػر   
تحبحب األكتار الرػتية يسش  الرػت قػة ككضػحا في الدسع أ ثخ مغ 

سع ىػ محظ القػة في السجيػر، كىػ الحي السيسػس، فالػضػح في الد
كيقػؿ أيزا:  .(٘)يجعلو األقػى عشج مجاكرتو لسقاربو في السخخج كالسيسػس"

" كىحا التكخيخ يديج الخاء قػة ككضػحا في الدسع ... كليحا كانت الخاء أقػى 
 .(ٙ)إسساعا على اإلشبلؽ" -بعج أشباه الحخكات –الرػامت 

                                                           

 .  ٓٙٗ/ٗالكتاب (ٔ)
 .  ٗٙٗ/ٗالكتاب (ٕ)
 .  ٗٙٗ/ٗالكتاب (ٖ)
 .  ٕ٘/ٔالعيغ (ٗ)
 . ٕٚأثخ القػانيغ الرػتية في بشاء الكلسة ص (٘)
 .  ٖٚ،ٗٚأثخ القػانيغ الرػتية في بشاء الكلسة ص (ٙ)



 

 

2014 

ى القجماء فكخة القػة كالزعف في األصػات كيقػؿ د. عبلـ: " كىكحا بش
كإف كاف سببيا  –اللغػية على أساس فديػلػجي، ما عجا صفة الغشة، ف نيا 

 .(ٔ)إال أف إحداسيا كتحكقيا يتع إدرا يا في السقاـ األكؿ" -فديػلػجيا

كيخى البحث: أف فكخة القػة كالزعف مبشية على االعتباريغ ) فديػلػجي+ 
كىسا احتساالف شخحيسا الثاني مشيسا نتيجة حتسية لآلخخ. إدرا ي( معا، كأف 

بعج أف  –بالحخؼ األقػى عشج ابغ جشي، فقاؿ  نيذ في تفديخ السخادد. أ
: "  -ذكخ أف ابغ جشي لع يحجثشا حجيثا كاضحا عغ معشى الحخؼ األقػى 

د ابغ جشي بالحخؼ األقػى: األ ثخ كضػحا في الدسع، كالحي اكربسا أر 
 .(ٕ)ج عزلي أ ثخ"يحتاج إلى جي

 -مغ كجية نطخ الذيخ –كنخلز مغ ذلظ إلى: أف تعلق القػة كالزعف 
 تزييق مغ الخئتيغ مغ الخارج لسا يعتخض اليػاء مختبب برفات األصػات

كلسا تتخحه آلة الشصق مغ ارتفاع كانخفاض كتقعخ كنحػ  كضغب، كحبذ
 أك ارتفاع أك كضػح مغ بو يختبب ما ككحا ،) الػاقع الفديػلػجي( ذلظ

 عسلية في كالزعف القػة نجج فتارة ،) البعج اإلدرا ي( الدسع في انخفاض
 .الدسعي كاالنخفاض االرتفاع أك الػضػح في كأخخى  الشصق، أعزاء

القػة الشصؿية ) الجيج كبعبارة أخخى يسكغ أف نقػؿ: إف ىشاؾ متبلزمة بيغ 
كىي رؤية تتدع (. كالكلفة العزلية( كالقػة الدسعية ) الػضػح كعلػ الرػت

 كالذسػؿ.كالعسق بالجقة 

                                                           

 . ٙٗٔ، كأيزا صٓٗٔعغ علع التجػيج القخآني ص (ٔ)
يع أنػػػػيذ: مػسػػػػيقى الذػػػػعخ ص (ٕ) ، مصبعػػػػة األنجلػػػػػ السرػػػػخية، القػػػػاىخة، الصبعػػػػة ٕٔد. إبػػػػخـا

 .  ـٕٜ٘ٔالثانية



 

 

2015 

كفي الختاـ؛ أكد اف ألفت نطخ القارئ إلى أف: " ىحه الشتيجة ليدت ىي 
ألف  الكبخى، كىي قػة األصػات كضعفيا؛ الكلسة األخيخة في ىحه القزية

قػة الرػت كضعفو ال تكسغ في الجيج العزلي كالتحخكات التقصيعية فقب، 
غ الشاحية الفديػلػجية، كيكػف ضعيفا مغ الشاحية فقج يكػف الرػت قػيا م

الفيديائية، أك مشيا كمغ الشاحية اإلدرا ية معا. قلكي يكػف الحكع دؾيقا، 
، فبل بج مغ االعتساد في ىحه الجراسة أيزا على كتكػف الشتيجة سليسة

األساس الفيديائي؛ كذلظ لقػة التخابب كالتبلـز بيغ األسذ الثبلثة، كألف ىحه 
بعاد الثبلثة ) الفديػلػجي، كالفيديائي، كاإلدرا ي( تسثل مخاحل عسلية األ

   .(ٔ) التخاشب كاملة"

في الحكع على األصػات أضف إلى أف السحجثيغ قج أضافػا عشاصخ أخخى 
بالقػة كالزعف، مشيا: " قػة السػقع، كاستقخار الرػت كامتجاده الدمشي ) 

ية؛ كالشبخ كالتشػيع؛ شػؿ الرػت، فزبل عغ الػحجات فػؽ السقصع
الرتباشيا بارتفاع الرػت كانخفاضو في مقاشع الكلسة، أك سياؽ الجسل؛ 

 .(ٕ) ألغخاض تسييدية ) كضيؽية("

كإشخاقاتو حػؿ صفات أصػات العخبية رؤيتو  -رحسو هللا –الذيخ  كقج ختع
صػات مختبة على حدب مخارجيا، حيث عقج بتجسيع الرفات الرػتية لؤل

ي تػزيع الرفات على مػصػفاتيا؛ مختبة على عشػاف: " ففربل كامبل ب
استيلو بقػلو:  .تختيب مخارجيا، كفي ذكخ ما يتعلق بكل حخؼ مغ التجػيج"

                                                           

  ، بترخؼ كاخترار.  ٘ٙٔ،ٙٙٔص عغ علع التجػيج القخآني (ٔ)
  .  ٚ٘مفيـػ القػة كالزعف في أصػات العخبية ص (ٕ)



 

 

2016 

" اعلع أف أكؿ مخارج الحخكؼ الجػؼ، كىػ مخخج لحخكؼ السج الثبلثة: 
   .(ٔ) كصفاتيا خسدة ..."

  االنفتاح، حخكؼ السج الثبلثة، كصفاتيا خسدة: الجيخ، كالخخاكة، ك
شا خؽية، كأثبت اأصػات -مغ قبل -كاإلصسات، كاالستفاؿ، كقج اعتبخىا 

 . ، فتريخ جسلة صفاتيا ستة(ٕ) ابالجليل أنيا أكض  الحخكؼ سسع

 ليا مغ الرفات خسذ: الجيخ ) كعشج السحجثيغ صػت ال ك  ،كأما اليسدة
 تفاؿ.ىػ بالسجيػر كال بالسيسػس(، كالذجة، كاإلصسات، كاالنفتاح، كاالس

 كىي مغ الحخكؼ الستػسصة عشج الذيخ.

 ليا خسذ صفات: اليسذ، كالخخاكة، كاالستفاؿ، كاالنفتاح، ك  ،كأما الياء
صػتا خؽيا، فتريخ جسلة صفاتيا  -مغ قبل –كاإلصسات، كقج اعتبخىا 

 كىي أضعف الحخكؼ على اإلشبلؽ. . ستة

 مغ قبل –ا ليا خسذ صفات: الجيخ، كالبيشية ) كقج أثبتشك  ،كأما العيغ- 
كىي مغ الحخكؼ  (، كاالستفاؿ، كاالنفتاح، كاإلصسات.(ٖ) أنيا صػت رخػ

 الستػسصة عشج الذيخ.

 ليا خسذ صفات: اليسذ، كالخخاكة، كاالستفاؿ، كاالنفتاح، ك  ،كأما الحاء
 كىي مغ الحخكؼ األضعف عشج الذيخ. كاإلصسات.

                                                           

كقػػج لخرػػت . ٕٔٔ-ٚٛنيايػػة القػػػؿ السفيػػج صبلػػغ عػػجد صػػفحاتو خسدػػا كثبلثػػيغ صػػفحة، ( ٔ)
 صفات كل صػت، كمػقفو مغ القػة كالزعف؛ على الشحػ السبيغ أعبله في صفحات البحث. 

 فحات ىحا البحث. يخاجع مبحث السخارج مغ ص (ٕ)
 يخاجع مبحث السخارج مغ صفحات ىحا البحث.  (ٖ)



 

 

2017 

 كاالنفتاح،  : الجيخ، كاالستعبلء،كصفاتيا خسذ ،كأما الغيغ السعجسة
 كىي مغ الحخكؼ القػية عشج الذيخ. كالخخاكة، كاإلصسات.

 ا خسذ: اليسذ، كالخخاكة، كاالستعبلء، كصفاتي ،كأما الخاء السعجسة
 كىي مغ الحخكؼ الستػسصة عشج الذيخ. كاالنفتاح، كاإلصسات.

    ،كأما القاؼ ) القجيسة الفريحة(، كليا ست صفات: الجيخ، كالذجة
كىي مغ الحخكؼ األقػى عشج  القلقلة، كاالنفتاح، كاإلصسات.كاالستعبلء، ك 

 الذيخ.

 كاإلصساتكاالنفتاح، كالذجة، يسذذ: الخس كصفاتيا ،كأما الكاؼ ، ،
 كىي مغ الحخكؼ الستػسصة عشج الذيخ. .كاالستفاؿ

 كىي  ىي: شجيجة، مجيػرة، مشفتحة، مدتفلة، مرستة، مقلقلة.ك  ،كأما الجيع
 الذيخ.مغ الحخكؼ القػية عشج 

 ىي: ميسػسة، رخػة، مدتفلة، مشفتحة، مرستة، متفذية.ك  ،كأما الذيغ 
 كىي مغ الحخكؼ الزعيفة عشج الذيخ.

  كىي مغ  .مرستة، ججا مدتفلةمشفتحة، ة، رخػة، مجيػر ىي: ك  ،الياءكأما
 الحخكؼ الزعيفة عشج الذيخ.

 ليا ست صفات: الجيخ، كالخخاكة، ك  ،(الفريحة ) القجيسة كأما الزاد
كىي مغ الحخكؼ األقػى  .ةال، كاالستصكاإلصسات كاالستعبلء، ،اإلشباؽك 

 عشج الذيخ.

  كاالنفتاح، كالخخاكة الذجةبيغ ، ك جيخليا ست صفات: الك  ،البلـكأما ،
 كىي مغ الحخكؼ الزعيفة عشج الذيخ. .، كاإلذالؽ، كاالنحخاؼكاالستفاؿ



 

 

2018 

  ة(، مشفتحة، ىي: مجيػرة، متػسصة ) بيغ الذجة كالخخاك ك  ،كأما الشػف
صػتا خؽيا، فتريخ جسلة صفاتيا  -مغ قبل –، كقج اعتبخىا مدتفلة، محلقة

 كىي مغ الحخكؼ األضعف عشج الذيخ. .ستة

 ىي: مجيػرة، بيشية، مشفتحة، مدتفلة، محلقة، مشحخفة، مكخرة.ك  ،كأما الخاء 
 كىي مغ الحخكؼ القػية عشج الذيخ.

 فيي حخؼ: مجيػر، شجيج، ، (الفريحة ) القجيسة كأما الصاء السيسلة
 كىي أقػى الحخكؼ على اإلشبلؽ. مصبق، مدتعل، مقلقل، مرست.

  ،شجيج، مقلقل، مرست، مشفت ، ىي حخؼ: مجيػرة، ك كأما الجاؿ السيسلة
 كىي مغ الحخكؼ القػية عشج الذيخ. .مدتفل

  ،ليا خسذ صفات: الذجة، كاليسذ، كاالستفاؿ، ك كأما التاء السثشاة الفػؾية
 كىي مغ الحخكؼ الستػسصة عشج الذيخ. ح، كاإلصسات.كاالنفتا

  ،كأما الراد السيسلة، كليا ست صفات: االستعبلء، كاإلشباؽ، كاإلصسات
 كىي مغ الحخكؼ القػية عشج الذيخ. كالرفيخ، كاليسذ، كالخخاكة.

  ،ليا ست صفات: اليسذ، كالخخاكة، كاالنفتاح، ك كأما الديغ السيسلة
 كىي مغ الحخكؼ الزعيفة عشج الذيخ. لرفيخ.كاالستفاؿ، كاإلصسات، كا

  ،ليا ست صفات: الجيخ، كالخخاكة، كاالنفتاح، كاالستفاؿ، ك كأما الداي
 كىي مغ الحخكؼ القػية عشج الذيخ. . كاإلصسات، كالرفيخ

  ،ستعبلء، ليا خسذ صفات: الجيخ، كاإلشباؽ، كاالك كأما الطاء السعجسة
 األقػى عشج الذيخ.كىي مغ الحخكؼ  . كاإلصسات، كالخخاكة



 

 

2019 

 فاؿست، كاالكاالنفتاحليا خسذ صفات: الجيخ، ك السعجسة،  حاؿكأما ال، 
 كىي مغ الحخكؼ الستػسصة عشج الذيخ. كاإلصسات. كالخخاكة،

 االستفاؿ، الخخاكة، اليسذليا خسذ صفات: ك ة، ثلثالس ثاءكأما ال ،
 كىي مغ الحخكؼ األضعف عشج الذيخ. ، اإلصسات.نفتاحاال

 اء، كليا خسذ صفات: الجيخ، كاالنفتاح، كاالستفاؿ، كالخخاكة، كأما الف
 كىي مغ الحخكؼ األضعف عشج الذيخ. كاإلصسات.

  ،كأما الػاك، كليا ست صفات: الجيخ، كاالستفاؿ، كاالنفتاح، كاإلصسات
 كىي مغ الحخكؼ الزعيفة عشج الذيخ. كالخخاكة، الليغ.

 كالجيخ، كالذجة، كاالستفاؿ، كأما الباء السػحجة، كليا ست صفات: القلقلة ،
 كىي مغ الحخكؼ الستػسصة عشج الذيخ. كاالنفتاح، كاإلذالؽ.

  ،كأما السيع، كليا خسذ صفات: الجيخ، كالتػسب أي؛ بيغ الذجك كالخخاكة
صػتا أغغ، فتريخ  -مغ قبل –، كقج اعتبخىا كاالستفاؿ، كاالنفتاح، كاإلذالؽ

 ف عشج الذيخ.كىي مغ الحخكؼ األضع .جسلة صفاتيا ستة

ف نشا  -رحسو هللا –كبعج ىحه الخحلة في رحاب صفات األصػات عشج الذيخ 
إال أف نقػؿ: إف ما تػصل  –إذا استثشيشا بعس اليشات الييشات  –ال نسلظ 

إليو مغ نتائج يدتحق اإلشادة كالتقجيخ، كالسيسا إذا كضعشا في االعتبار أف 
السبلحطة الحاتية، فبل أف  ما تػصل إليو مغ حقائق علسية اعتسجت على

تطيخ الجراسة اآللية لؤلصػات، كقبل أف يدتعيغ الجراسػف بأجيدة السختبخات 
  الرػتية، كغيخىا مغ كسائل التسكيغ الرػتي.كالسعامل 



 

 

2020 

نتائجو كدراساتو مجعسة باألمثلة التصبيؿية الحية كانت  كمغ ناحية أخخى؛
 –شطخية الرػتية ) فديػلػجيا مغ القخآف الكخيع، ككثيخا ما يخبب أبعاد ال

  دائي أللفاظ القخآف الكخيع.كإدرا يا( بالجانب األ

داء يسثل اليجؼ األسسى كالغاية الكبخى لعلع الرػتيات، حيث كال شظ أف األ
مغ خبلؿ دراستو ألصػات اللغة مغ كل  -" ييجؼ علع الرػتيات 

لغة ... حتى يتحقق إلى تقشيغ أداء اللغة كفق الشطاـ العاـ ليحه ال -جػانبيا
للعخبية سبلمتيا مغ اللحغ كالخصأ، فتعبخ عغ السعاني تعبيخا دؾيقا غيخ 

   .(ٔ)مشقػص"

في تشاكلو  -رحسو هللا –إف الذيخ  -مصسئشيغ – سا يسكششا أف نقػؿ 
، كخصى ثابتة في تتابع كتدلدل ألصػات العخبية سار بسشيجية دؾيقة كمتقشة

كاف انصبلقو في تحجيج  ؛كمغ ثع سل الدلل.، ال تقبل الخصأ كال تحتمشصقي
لكل صػت، كالشسب الحي يجب أف يدتقخ في ذىغ قارئو،  مثلالشصق األ

، كتػصيف يبجأ مغ كصفو فديػلػجيا –ليؿيذ عليو، كيفخع عشو، كيسيد بو 
ثع تحجيج صفاتو؛ كالتي  -حدب اإلمكانيات الستاحة –مخخجو تػصيفا دؾيقا 

، كال يجع القارئ ىكحا درجتو مغ القػة كالزعفتحجيج  -بشاء علييا –يتع 
حتى يجسع صفات كل صػت على حجة، تيديخا على الصالب، كتدييبل 

 .على القارئ 

كفي أثشاء ذلظ يعخض مع كل صػت األصػات األخخى التي تذاركو في 
السخخج أك في الرفة، كالتي يحتسل التباسيا بو، كىشا يخكد على أكجو 

يخدؼ  لتي تجعل مغ كل صػت كحجة لغػية مدتقلة. ثعكا؛ تسايداالفتخاؽ كال

                                                           

 . ٕٕص عغ علع التجػيج القخآني (ٔ)



 

 

2021 

يجب كالتححيخات التي التي يجب أف يتبعيا القارئ، ذلظ ببعس التشبييات 
 .(ٔ)أف يجتشبيا القارئ؛ حتى يخخج الرػت مدتػؼيا حقو كمدتحقو

، ييجؼ إلى الػصػؿ إلى اليجؼ برشيعو ىحا -رحسو هللا –ككأف الذيخ 
تي مغ أجليا نحر حياتو، ككضع كتابو، أال كىػ: األسسى كالغاية الكبخى ال

، سة لكتاب هللاالسدتؿيالقخاءة الجيجة الخالية مغ اللحغ، كالتبلكة الرحيحة 
دائي غزا شخيا كسا تػارثتو األمة عغ كالسحافطة على ذلظ السدتػى األ

رضي هللا  –عغ أميغ الػحي جبخيل  -صلى هللا عليو كسلع –رسػؿ هللا 
 جل كعد. –رب العالسيغ عغ حزخة  -عشو

رأيشاه يعالج مباحث  -كما أجليا، كما أسعج صاحبيا –كفي سبيل تلظ الغاية 
 الرػت على ىحا الشحػ مغ العسق كالجقة، كبيحه الصخيقة مغ التفريل

" بأف قخاءة القخآف  -قعلى حكىػ  –كالتحليل كالتعليل؛ إيسانا مشو  كالتفديخ،
يخ مغ دقائقو كأسخاره، كحكسو كإعجازه، الكخيع كتبلكتو، كالػصػؿ إلى كث

كأحخفو كركاياتو، ال يسكغ أف يتع دكف التعسق في دراسة أصػات لغتو، 
  .(ٕ)كالتعخؼ الكامل على تلظ الحخكؼ"

  

                                                           

 . ٕٔٔ-ٛٛتخاجع تلظ التشبييات كالتححيخات في تياية مكي ص (ٔ)
 . ٕٕٛص أصػات العخبية كالقخآف الكخيع (ٕ)
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 اخلامتة
في رحاب الجيػد الرػتية عشج  فلقج أرخيت العشاف للقػؿ حتى بلغ؛ .. بعجك 

عػد إلى أ آف األكاف ألف  كلقج ،على مدتػى الرػت السفخد دمحم مكي نرخ
تابع الديخ في السجاؿ الحي ارتاده ىحا النصبلؽ، ثع أالشقصة التي كاف مشيا ا

 :التي تسخزت عشيا الجراسة؛ فأقػؿ الشتائج أىعتبيغ أل ؛البحث
الرػت كشبعيتو، كأبعاده الثبلثة، على حؿيقة  -رحسو هللا -ف الذيخكق -ٔ

  -كقفة الستجبخ الستأمل -ج اإلندافككيؽية إنتاجو كقػانيشو، كجياز الشصق عش
 ما يشع عغ فكخ صػتي رائج.  مع رؤية السحجثيغ؛ ك  بسا يشدجع

الرػتية القخآنية؛ على محػريغ نطخيتو  -رحسو هللا –الذيخ  بشى  -ٕ
اليسكغ االستغشاء بأحجىسا عغ اآلخخ: األكؿ: السعخفة الشطخية العسيقة، 

. رة على التصبيق الستقغ، كالسخاف الجيجكالثقافة العلسية الجؾيقة. كالثاني: القج
 كلغ تكػف الثسخة الستػخاة مغ ىحا العلع دانية القصاؼ إال بسخاعاة الُبعجيغ.

ربب الجخيدي في معالجاتو كتحليبلتو لقزايا الرػت، بيغ السجخل  -ٖ
ذلظ في أكض  مجاليو عشج حجيثو  الفديػلػجي كالسجخل اإلدرا ي، كقج ضيخ

 كالقلقلة، ككحلظ عشج تشسيصياالرفيخ عشج حجيثو عغ عغ الرفات، كال سيسا 
 –، أما الجانب الفيديائي: فلع يلق كبيخ عشاية مغ الذيخ إلى قػية كضعيفة

   الليع إال إشارات قليلة تتعلق بالتسػجات.   -رحسو هللا
جيجا متسيدا كمتقجما في تحجيج مخارج  -رحسو هللا –بحؿ الذيخ  -ٗ

 إذا أخحنا في االعتبار أنو كاف -ج كبيخإلى ح –الحخكؼ، ككاف مػفقا 
يعتسج على السبلحطات الحاتية كالتجارب الذخرية، في الػقت الحي تػافخت 

 ؼيو السعامل كالسختبخات لؤلصػاتييغ السحجثيغ.
حاز الجانب األدائي أللفاظ القخآف الكخيع على عشاية بالغة كدؾيقة مغ  -٘

تأصيلية، مذفػعة بذيء غيخ النياية مكي، كمغ ثع رأيشاه يقجـ تحليبلتو 
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قليل مغ التشبييات الشصؿية كالتححيخات األدائية التي تزسغ الدبلمة في 
األداء كالبخاءة مغ اللحغ، ككثيخا ما يلفت انتباه القارئ إلى تخؾ السبالغة في 
تحقيق السخخج أك الرفة؛ حتى ال يخخج األمخ عغ حجه، أك يشقلب الرػت 

 إلى ضجه.
بعس السبا خات الرػتية التي كانت إيحانا  -و هللارحس –الذيخ  قجـ  -ٙ

بسيبلد بعس الشطخيات الرػتية الكبخى في عرخنا الحجيث، كبياف ذلظ: 
عغ الحخكؼ الفخعية  -كمغ قبلو علساء العخبية كالتجػيج - اف حجيثو 

كمعيار الحكع علييا، كمعالجتو الستدسة بالعسق كالجقة؛ أساسا لسيبلد أ بخ 
كسا  .ئجة في ميجاف الرػتيات الحجيثة، أال كىي: نطخية الفػنيعالشطخيات الخا

 -مخاعيا الجانبيغ: الفديػلػجي كاإلدرا ي – اف تقديسو ألصػات العخبية 
إلى قػية كضعيفة كما بيشيسا، كمغ قبل تشسيصو الرفات إلى قػية كضعيفة، 
 إرىاصا بطيػر نطخية القػة كالزعف في أصػات العخبية، كاستػائيا على

 سػقيا علي يج األصػاتييغ السحجثيغ.
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 توصيات
أف يلتفتػا إلى أىسية  ؛نييب بسعلسي العخبية، كالسذتغليغ بجراسة الفرحى  -ٔ

الفري  لجى السبتجئيغ كالشاشقيغ  علع التجػيج في تأصيل الشصق العخبي الرحي 
بغيخ العخبية. كأف يرصحبػا نتائج ىحا الفغ كمخخجاتو في رحلتيع لخجمة 

 ا: درسا كنصقا، تأصيبل كتصبيقا.فرحان
ندتجير ىسع الباحثيغ كالجراسيغ ألصػات العخبية؛ كنجعػىع إلى   سا  -ٕ

 – ضخكرة إدامة الشطخ، كمتابعة البحث في كتب التجػيج في العرػر الستأخخة
كأال يقف  -كأنا كاثق كل الثقة أف في ىحه الكتب أشياء نافعة نحتاج إلييا اليػـ

جميغ؛ حتى ال يحـخ الجرس الرػتي مغ مرجر غشي ذلظ عشج حجكد الستق
 كأصيل.

في دراساتيع  – سا ندتشيس عدائع الباحثيغ الجادة؛ إلى ضخكرة الخبب   -ٖ
حيث تختبب  -فديػلػجيا، فيديائيا، إدرا يا –بيغ أبعاد الحؿيقة الرػتية  -كأبحاثيع

لشطخة، ا في تذكيل الرػت اللغػي، حتى تتدع االسبلم  الثبلثة ارتباشا كثيق
 تكتسل الرػرة.فتتز  الخؤية، ك 

ندتحث خصى القائسيغ على تجريذ مادة التجػيج كاألصػات في كليات اللغة  -ٗ
على ضخكرة تأسيذ معسل للرػتيات على اللغة العخبية بجامعة األزىخ السعسػر؛ 
حتى تتعانق الجراسة السعسلية التجخيبية مع غخار السػجػد في الكليات السشاضخة، 

كالجقة العلسية الشطخية؛ أمبل في الػصػؿ إلى مدتػى اإلحاشة كالذسػؿ الجراسة 
 في تحقيق الشتائج كالغايات السخجػة.

كبخاصة ما تػصل إليو  –إف فيسشا لكثيخ مغ حقائق صػتيات لغتشا كأخيخا؛   -٘
في ضل ما تػصلت  تحتاج إلى مخاجعة نطخ كمديج استجبلء؛ -القجماء مغ نتائج 
يثة، التي اعتسجت على اآلالت الجؾيقة التي ال يعجليا في الجقة إليو الجراسات الحج

 -كىػ ما اصصل  عليو القجماء بحكؽ الحخكؼ -االعتساد على التأمل الذخري
 ميسا بلغت دقة التأمل الذخري.  
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 قائنة املصادر واملراجع
 القخآن الكخيؼ

 حخف اليسدة
 إبخاهيؼ أنيذ    ) دكتؾر(

نيزة مرخ، القاىخة، بجكف تاريخ. كشبعة أخخى: مكتبة ة ، مكتباألصػات اللغػية
 ـ. ٜ٘ٚٔالسرخية، القاىخة، الصبعة الخامدة  األنجلػ

 ـ.ٕٜ٘ٔمػسيقى الذعخ، مصبعة األنجلػ السرخية، القاىخة، الصبعة الثانية
 أحسج مختار عسخ   ) دكتؾر( 
كتب، عالع ال -مع دراسة لقزية التأثيخ كالتأثخ –البحث اللغػي عشج العخب 

 ـ.ٜٛٛٔالقاىخة، الصبعة الدادسة
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔدراسة الرػت اللغػي، عالع الكتب، القاىخة

 صالح الجيؽ دمحم قشاوي ) دكتؾران( ،أحسج طو سمظان
 ـ.ٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔدراسات في علع األصػات اللغػية، الصبعة الثانية

 إدوارد كخنيميؾس فانجيػ 
عليو: الديج دمحم علي البببلكي، مصبعة  ، صححو كزادا تفاء القشػع بسا ىػ مصبػع

 ـ.ٜٙٛٔىػ/ٖٖٔٔاليبلؿ، مرخ
 اسساعيل باشا بؽ دمحم بؽ ميخ سميؼ البغجادي

تحقيق:  إيزاح السكشػف في الحيل على كذف الطشػف عغ أسامي الكتب كالفشػف،
 دمحم شخؼ الجيغ، رفعت بليكة الكليدي، مؤسدة التاريخ العخبي، بجكف تاريخ.

مؤسدة التاريخ اإلسبلمي، بجكف  غ أسساء السؤلفيغ كآثار السرشفيغ،ىجية العارفي
  تاريخ. 

 أمجج يؾسف الجشابي   ) دكتؾر(
آثار االستذخاؽ األلساني في الجراسات القخآنية، مصبػعات مخكد تفديخ للجراسات 

 .ـٕ٘ٔٓىػ/ٖٙٗٔالقخآنية، الخياض، الصبعة الثانية
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 حخف الباء
 شبخ سيبؾيو ) اإلمام(أبؾ بذخ عسخو بؽ عثسان بؽ ق

الكتاب، تحقيق: األستاذ عبج الدبلـ دمحم ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىخة، الصبعة 
 ـ.ٕٜٛٔىػ/ٕٓٗٔالثانية

 حخف التاء
 تسام حدان   ) دكتؾر(

، عالع الكتب، القاىخة، الصبعة للغة بيغ السعيارية كالػصؽيةا
 ـ. ٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔالخابعة

 ـ.ٜ٘٘ٔىػ/ٖٗٚٔ ، القاىخةة األنجلػ السرخيةمشاىج البحث في اللغة، مكتب
 حخف الجيؼ

 جالل الجيؽ عبج الخحسؽ الديؾطي   ) اإلمام الحافظ(
يع، دار  بػية الػعاة في شبقات اللغػييغ كالشحاة، تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخـا

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ٜٖٖٔالفكخ، بيخكت، الصبعة الثانية
 حخف الحاء

 ؽ عبج هللا(حاجي خميفة    ) األديب مرظفى ب
 ذف الطشػف عغ أسامي الكتب كالفشػف، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، بجكف 

 تاريخ .
 حدام سعيج الشعيسي   ) دكتؾر(

، دار الخشيج، مشذػرات كزارة الثقافة لليجية كالرػتية عشج ابغ جشيالجراسات ا
 ـ. ٜٓٛٔالجسيػرية العخاؾية كاإلعبلـ،

 إلمام(الحدؽ بؽ قاسؼ السخادي  ) ا
تحقيق: جساؿ الديج رفاعي،  السفيج في شخح عسجة السجيج في الشطع كالتجػيج،   

بة أكالد كتقجيع: الذيخ: محسػد حافظ بخانق، د.حامج بغ خيخ هللا، مكت    ترحي 
 بجكف تاريخ. الذيخ للتخاث، القاىخة،
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 الحدؽ بؽ دمحم البؾريشي 
 ـ.ٜٜ٘ٔح الجيغ السشجج، دمذقتخاجع األعياف مغ أبشاء الدماف، تحقيق: د. صبل
 حخف الخاء

 خميل إبخاهيؼ العظية    ) دكتؾر(
في البحث الرػتي عشج العخب، مشذػرات دار الجاحظ، الجسيػرية 

 .ـٖٜٛٔالعخاؾية
 خيخ الجيؽ الدركمي

األعػػػػبلـ ) قػػػػامػس تػػػػخاجع ألشػػػػيخ الخجػػػػاؿ كالشدػػػػاء مػػػػغ العػػػػخب كالسدػػػػتعخبيغ     
 .  ـٕٕٓٓييغ، بيخكت، الصبعة الخامدة عذخكالسدتذخقيغ، دار العلع للسبل

 أبؾ الخيخ دمحم بؽ دمحم الجمذقي الذييخ بابؽ الجدري  ) اإلمام الحافظ(
التسييج في علع التجػيج:  تحقيق: فخغلي سيج أحسج علي عخبػاكي، دار الكتػب      

 ـ.ٕٙٔٓالعلسية، بيخكت،    الصبعة األكلى
، دار الكتب ـٕٖٜٔخه: بخجذتخاسخغاية الشياية في شبقات القخاء، عشي بشذ

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔالعلسية، بيخكت، الصبعة األكلى
الشذخ في القخاءات العذخ، تقجيع: الذيخ علي دمحم الزباع، تخخيج: الذيخ زكخيا 

 ـ .ٜٜٛٔىػ/ٛٔٗٔعسيخات، شبعة دار الكتب العلسية، بيخكت، الصبعة األكلى
 حخف الخاء

 رمزان عبج التؾاب   ) دكتؾر(
خل إلى علع اللغة كمشاىج البحث اللغػي، مكتبة الخانجي، القاىخة، الصبعة السج

 .ـٜٜٚٔىػ/ٚٔٗٔالثالثة
 حخف الديؽ

سخاج الجيؽ أبؾ حفص عسخ بؽ عمي بؽ أحسج السرخي   الذييخ بـ ) ابؽ 
 السمقؽ(: 

الصبعة  شبقات األكلياء، تحقيق: نػر الجيغ شخيبة، مكتبة الخانجي، القاىخة،
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 ـ.ٜٜٗٔػ/ى٘ٔٗٔالثانية
 سمسان حدؽ العاني  ) دكتؾر(

فػنػلػجيا العخبية، تخجسة: ياسخ السبلح،  -التذكيل الرػتي في اللغة العخبية 
مخاجعة: د. دمحم محسػد غالي، الشادي األدبي الثقافي، ججة، الدعػدية، الصبعة 

 ـ.ٖٜٛٔىػ/ٖٓٗٔاألكلى
 سسيخ شخيف استيتية   ) دكتؾر(

، دار كائل للشذخ كالتػزيع، ػية كنصؿية كفيديائيةرؤية عز –األصػات اللغػية 
 .ـٖٕٓٓعساف، األردف، الصبعة األكلى

 حخف الذيؽ
 (الحافظ شسذ الجيؽ أبؾ عبج هللا دمحم بؽ أحسج بؽ عثسان الحىبي  ) اإلمام

معخفة القخاء الكبار على الصبقات كاألعرار، تحقيق: د. شيار آلتي قػالج،  
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔاستانبػؿ

 ب الجيؽ أبؾ عبج هللا ياقؾت بؽ عبج هللا الحسؾي  )الذيخ اإلمام(شيا
 ـ.ٜٚٚٔىػ/ٜٖٚٔمعجع البلجاف، دار صادر، بيخكت

 شسذ الجيؽ دمحم بؽ عبج الخحسؽ الدخاوي   ) السؤرخ الشاقج(
الزػء البلمع ألىل القخف التاسع، مشذػرات دار مكتبة الحياة، بيخكت، بجكف 

 تاريخ.
 حخف العيؽ

 سؽ بجوي   ) دكتؾر(عبج الخح
  ـ. ٖٜٜٔمػسػعة السدتذخقيغ، دار العلع للسبلييغ، بيخكت، الصبعة الثالثة

 أبػ عبج الخحسغ الخليل بغ أحسج الفخاىيجي ) اإلماـ(
يع السخدكمي، د. فاضل الدامخائي، مشذػرات   تاب العيغ، تحقيق: د. إبخـا

 ـ.ٜٛٛٔ/ىػٛٓٗٔمؤسدة األعلسي للسصبػعات، بيخكت، الصبعة األكلى
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 عبج الخحسؽ بؽ دمحم بؽ خمجون 
مقجمػػػة ابػػػػغ خلػػػػجكف، تحقيػػػػق: د. علػػػػي عبػػػػج الػاحػػػػج كافػػػػي، شبعػػػػة خاصػػػػة بسكتبػػػػة 

 ـ. ٕٙٓٓاألسخة
 ) دكتؾر(عبج العديد سعيج الريغ   

السرصل  الرػتي في الجراسات العخبية، دار الفكخ، دمذق، اإلعادة 
 .ـٕٚٓٓىػ/ٕٚٗٔاألكلى

 (انربيع   ) دكتؾر  عبج العديد عالم، عبج هللا
علع الرػتيات، مكتبة الخشج ناشخكف، السسلكة العخبية الدعػدية، الخياض الصبعة 

 ـ،ٜٕٓٓىػ/ٖٓٗٔالثالثة
 عبج العديد عالم   ) دكتؾر( 

عغ علع التجػيج القخآني في ضػء الجراسات الرػتية الحجيثة، الصبعة األكلى، 
 القاىخة، بجكف تاريخ. 
 انات.في علع اللغة، بجكف بي

 عبج الغفار حامج ىالل   ) دكتؾر(
 .ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔأصػات اللغة العخبية، مصبعة الجببلكي، القاىخة، الصبعة الثانية

 عبج الفتاح الديج عجسي السخصفي   ) الذيخ(
ىجاية القاري في تجػيج كبلـ الباري، مكتبة شيبة، السجيشة السشػرة، الصبعة الثانية، 

 .بجكف تاريخ
 ) دكتؾر(خعي العمي الخميل    عبج القادر م

السرصل  الرػتي عشج علساء العخبية القجماء في ضػء علع اللغة الحجيث، 
 ـ.ٖٜٜٔمشذػرات جامعة مؤتة، عساف، الصبعة األكلى

أبؾ عبج هللا دمحم بؽ دمحم بؽ عبج هللا بؽ إدريذ الحسؾدي الحديشي السعخوف 
 بالذخيف اإلدريدي 

 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔفاؽ، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخةندىة السذتاؽ في اختخاؽ اآل
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 عبج السشعؼ الشاصخ   ) دكتؾر(
ي للعخبيػػة مػػغ خػػبلؿ دراسػػة حجيثػػة فػػي الشطػػاـ الرػػػت -شػػخح صػػػتيات سػػيبػيو    

 .ـٕٕٔٓسيبػيو، دار الكتب العلسية، بيخكت، الصبعة األكلى نرػص كتاب
 رف باهلل(اعبج الؾىاب الذعخاني   ) اإلمام الع

لصبقػػػات الكبػػػخى: تحقيػػػق: د. أحسػػػج عبػػػج الػػػخحيع الدػػػاي ، السدتذػػػار. تػفيػػػق علػػػي ا
بة،   ـ.ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔالثقافة الجيشية، القاىخة، الصبعة األكلىمكتبةـك

 عرام نؾر الجيؽ   ) دكتؾر(
دار الفكخ اللبشاني، بيخكت، الصبعة  -الفػنتيكا –علع األصػات اللغػية 

 .ـٕٜٜٔاألكلى
 عمي باشا مبارك

خصػػػػػػػػػب التػؼيؿيػػػػػػػػػة، السصبعػػػػػػػػػة األميخيػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػخى ببػػػػػػػػػػالؽ، القػػػػػػػػػاىخة، الصبعػػػػػػػػػة ال
 ـ.ٛٛٛٔىػ/ٖ٘ٓٔاألكلى

 عساد الجيؽ اسساعيل بؽ كثيخ   ) اإلمام الحافظ(
، د. دمحم زيػػشيع دمحم عػػدب، شبقػػات الفقيػػاء الذػػافعييغ: تحقيػػق: د. أحسػػج عسػػخ ىاشػػع

 ـ. ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔالثقافة الجيشية، القاىخة مكتبة
 كحالةعسخ رضا 

معجع السؤلفيغ تخاجع مرشفي الكتب العخبية، مؤسدة الخسالة، بيخكت، الصبعة 
 ـ. ٖٜٜٔىػ/ٗٔٗٔاألكلى

 أبؾ عسخو عثسان بؽ سعيج الجاني
التحجيج في اإلتقاف كالتجػيج، دراسة كتحقيق: د. غانع قجكري الحسج، دار عسار 

 ـ.ٕٓٓٓىػ،ٕٔٗٔكالتػزيع، عساف، الصبعة األكلى للشذخ
 يؽحخف الغ

 غانؼ قجوري الحسج ) دكتؾر(
 أبحاث في علع التجػيج، دار عسار للشذخ كالتػزيع، عساف، الصبعة
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 ـ.ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔاألكلى
الجراسات الرػتية عشج علساء التجػيج، دار عسار للشذخ كالتػزيع، عساف، الصبعة 

 ـ. ٕٚٓٓىػ/ٕٛٗٔالثانية
يع، عساف، الصبعة أصػات العخبية، دار عسار للشذخ كالتػز السجخل إلى علع 

  ـ.ٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔاألكلى
 حخف الفاء

 أبؾ الفتح عثسان بؽ جشي  ) إمام العخبية(
ىشجاكي، دار القلع، دمذق، اإلعخاب، دراسة كتحقيق: د. حدغ سخ صشاعة 
 ـ.ٖٜٜٔىػ/ٖٔٗٔالصبعة الثانية

 فؾزي الذايب       ) دكتؾر( 
الحجيث، األردف، الصبعة أثخ القػانيغ الرػتية في بشاء الكلسة، عالع الكتب 

 ـٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔاألكلى
فيخست الكتب العخبية السحفػضة بالكتبخانة الخجيػية، جسعو كرتبو مغيخك الكتب 

 ىػ.ٖٓٔٔالعخبية بالكتبخانة الخجيػية، شبعة ثانية بسرخ
 .ـٜٛٗٔىػ/ٖٚٙٔفيخس الخدانة التيسػرية، مصبعة دار الكتب السرخية، القاىخة

 حخف القاف
 ) الحافظ السقخئ(  فيخة بؽ خمف بؽ أحسج الذاطبي القاسؼ بؽ

متغ الذاشبية السدسى حخز األماني ككجو التياني، ضبصو كصححو كراجعو: دمحم 
مؤسدة ألف الـ ميع للتقشية، السجيشة السشػرة، السسلكة العخبية تسيع الدعبي، 

 .ـٕ٘ٔٓىػ/ٖٙٗٔالدعػدية، الصبعة التاسعة
 حخف الكاف

 تؾر(كسال دمحم بذخ ) دك
 ـ.ٕٓٓٓعلع األصػات، دار غخيب للصباعة كالشذخ، القاىخة
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 حخف السيؼ
 دمحم بؽ أبي بكخ السخعذي السمقب بداجقمي زاده   ) الذيخ(

جيج السقل، تحقيق كدراسة: د. سالع قجكري الحسج، دار عسار للشذخ كالتػزيع، 
 ـ. ٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔعساف، الصبعة الثانية

 (دمحم حدؽ حدؽ جبل   ) دكتؾر
دراسة نطخية كتصبيؿية، مكتبة اآلداب،  –السخترخ في أصػات اللغة العخبية 

 ـ. ٕٗٔٓىػ/ٖ٘ٗٔالقاىخة، الصبعة الثامشة
 دمحم سعيج العخيان 
 ـ.  ٜ٘٘ٔىػ/ٖ٘ٚٔة التجارية بسرخ، الصبعة الثالثةحياة الخافعي، السكتب
 دمحم فؤاد عبج الباقي

لقػػػػاىخة، مرػػػػػرة مػػػػغ شبعػػػػة دار ، االسعجػػػع السفيػػػػخس أللفػػػػاظ القػػػػخآف، دار الحػػػجيث
 ىػ.ٖٗٙٔالسرخيةالكتب 

 أبؾ دمحم مكي بؽ أبي طالب  ) اإلمام العالمة(
الخعاية لتجػيج القخاءة كتحقيق لفظ التبلكة، تحقيق: د. أحسج حدغ فخحات، دار 

 . ـٜٜٙٔىػ/ٚٔٗٔالصبعة الثالثة عسار، عساف،
 دمحم مكي نرخ الجخيدي ) الذيخ( 

ج في علع تجػيج القخآف السجيج، ترحي  كمخاجعة: الذيخ علي نياية القػؿ السفي
دمحم الزباع، تجقيق كضبب: أحسج علي حدغ، مكتبة اآلداب، القاىخة، الصبعة 

 ـ. ٕٔٔٓىػ/ٕٖٗٔالخابعة
 دمحم يحيي الجبؾري    ) دكتؾر(     

 مفيـػ القػة كالزعف في أصػات العخبية، دار الكتب العلسية، بيخكت، الصبعة 
      .ـٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔلىاألك 
 محسؾد الدعخان   ) دكتؾر(    

 دار الشيزة العخبية، بيخكت، بجكف تاريخ.  -مقجمة للقارئ العخبي –علع اللغة 
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 محسؾد فيسي حجازي  ) دكتؾر(    
 .مجخل إلى علع اللغة، دار ؾباء، القاىخة، بجكف تاريخ

 مرظفى صادق الخافعي     
ية، دار الكتاب العخبي، بيخكت، الصبعة  إعجاز القخآف كالببلغة الشبػ 

 .ـٖٜٚٔىػ/ٜٖٖٔالتاسعة
 مشرؾر بؽ دمحم الغامجي   ) دكتؾر(    
الرػتيات العخبية، دار التػبة، الخياض، السسلكة العخبية الدعػدية، الصبعة     

 .ـٕٔٓٓىػ/ٕٔٗٔاألكلى
 حخف الشؾن 

 نجؼ الجيؽ دمحم بؽ دمحم الغدي   ) الذيخ(
، دار بأعياف السائة العاشخة، كضع حػاشيو: خليل السشرػر الكػا ب الدائخة

 .ـٜٜٚٔىػ/ٛٔٗٔخكت، الصبعة األكلىبي  العلسية،الكتب 
 نجيب العقيقي 

السدتذخقػف ) مػسػعة فػي تػخاث العػخب، مػع تػخاجع السدتذػخقيغ كدراسػاتيع عشػو(، 
 ـ.ٜٗٙٔدار السعارؼ، مرخ، الصبعة الثالثة

 حخف الياء
 يؾسف إليان سخكيذ

 .، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة، بجكف تاريخالسصبػعات العخبية كالسعخبةعجع م
 الكتب الستخجسة

 (سؾيجيبختيل مالسبخج  ) مدتذخق 
    ـ.ٜٗٛٔعلع األصػات، تعخيب: د. عبج الربػر شاىيغ، مكتبة الذباب، القاىخة

 بخجذتخاسخ   ) مدتذخق ألساني(    
خخجو كصححو كعلق عليو: د. رمزاف عبج التصػر الشحػي للغة العخبية، أ

 ـ.ٜٜٗٔىػ/ٗٔٗٔالخانجي، القاىخة، الصبعة الثانية التػاب، مكتبة 
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 جان كانتيشؾ  ) مدتذخق فخندي(
دركس في علع أصػات العخبية، نقلو إلى العخبية: صال  القخمادي، نذخيات مخكد 

 ـ. ٜٙٙٔالجراسات كالبحػث االقترادية كاالجتساعية، الجامعة التػندية
 رودي بارت    ) مدتذخق ألساني(

الجراسات العخبية كاإلسبلمية في الجامعات األلسانية، تخجسة: مرصفى ماىخ، مغ 
 ٗٛٚٔإصجارات السخكد القػمي للتخجسة، القاىخة، سلدلة ميخاث التخجسة، العجد

 ـ.ٕٔٔٓلعاـ
 فؤاد سدكيؽ   ) دكتؾر(

جازي، مخاجعة: د.عخفة تاريخ التخاث العخبي، تخجسة: د. محسػد فيسي ح
مرصفى، د. سعيج عبج الخحيع، مصبػعات جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد، السسلكة 

  ـ.ٜٜٔٔىػ/ٔٗٗٔالعخبية الدعػدية، 
 (أمخيكي ماريؾباي ) مدتذخق إيظالي

أسذ علع اللغة، تخجسة: د. أحسج مختار عسخ، عالع الكتب، القاىخة، الصبعة 
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔالثامشة

 لجامعيةالخسائل ا
 أبؾ الدعؾد الفخخاني  ) دكتؾر( 

التجػيج القخآني في ضػء علع الرػتيات الحجيث، رسالة دكتػراه مخصػشة بكلية 
، إشخاؼ: أ.د. عبج هللا ربيع  /أصػؿ لغةٜٖٖٕ: ة بالقاىخة تحت رقعاللغة العخبي

 ـ.  ٜٙٛٔىػ/ٙٓٗٔالجامعي لعاـا ،محسػد
بشي  –بشات  -ات إسالمية وعخبيةمجرس مداعج بكمية دراسإيسان طو صسيجة)

 سؾيف(
عبج هللا ربيع لغػيا، رسالة ماجدتيخ مخصػشة بكلية اللغة العخبية بالقاىخة تحت 

/أصػؿ لغة، إشخاؼ: أ.د. أميغ دمحم فاخخ، أ.د. أبػ الدعػد الفخخاني، ٖٕٗٚ: رقع
 .  ـٕٚٔٓىػ/ٖٛٛٔ العاـ الجامعي
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 السجالت والجريات
 دمحم الخازي الدعيجي أبؾ الحدؽ عمي بؽ جعفخ بؽ

الكتاب مشذػر في مجلة السجسع العلسي التشبيو على اللحغ الجلي كاللحغ الخفي: 
ـ، دراسة كتحقيق: د. ٜ٘ٛٔالعخاقي، العجد الدادس كالثبلثػف، الجدء الثاني، لعاـ

  .  نع قجكري الحسجغا
 صبيح حسؾد التسيسي ) دكتؾر(

محاضخة بخؤية  –ي أرتػر شاده علع األصػات عشج سيبػيو للسدتذخؽ األلسان
استذخاؾية، كمخاجعة حجيثة، بحث مشذػر بسجلة آداب الخافجيغ، كلية آداب 

 ـ.ٕٓٔٓىػ/ٕٖٗٔ، ٛ٘السػصل، العخاؽ، العجد
 عبج هللا ربيع  ) دكتؾر(

أصػات العخبية كالقخآف الكخيع: مشيج دراستيا كتعليسيا عشج مكي بغ أبي شالب 
في مجلة كلية اللغة العخبية بالخياض، العجد  ق. بحث مشذػرٖٚٗالستػفى سشة
 ـ.ٜٓٛٔىػ/ٓٓٗٔالعاشخ، عاـ

 عمي إبخاهيؼ   ) دكتؾر(
األستاذ الجكتػر عبج هللا ربيع محسػد، بحث مشذػر في الجدء  –مغ أعبلـ األزىخ 

األكؿ مغ " علساؤىا الخالجكف، بخعاية كلية اللغة العخبية بالقاىخة، مصبعة 
 ـ.ٕٔٔٓبعة األكلىاألقرى، القاىخة، الص

 السخاجع األجشبية
1- Ferguson, Charles: The emphatic L in Arabic, language, 
Vol. 32, No. 3 (Jul. - Sep., 1956), America. 
2- Semaan, Khalil: Tajwīd as a Source in Phonetic 
Research, Wiener Zeitschrift, Vol. 58 (1962), Vienna . 

 السؾاقع اإللكتخونية
https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Pei 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Pei
https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Pei


 

 

2036 

  https://www.britannica.com/biography/Mario-Andrew-Pei 

http://safita.reefnet.sy/index.php?option=com_content&view=
article&id=295:2017-11-05-10-37-33&catid=2:2008-12-
18-20-18-23&Itemid=55 
https://sites.google.com/site/alfkhran/alsyrte-aldhatyte 
  

https://www.britannica.com/biography/Mario-Andrew-Pei
http://safita.reefnet.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2017-11-05-10-37-33&catid=2:2008-12-18-20-18-23&Itemid=55
http://safita.reefnet.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2017-11-05-10-37-33&catid=2:2008-12-18-20-18-23&Itemid=55
http://safita.reefnet.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2017-11-05-10-37-33&catid=2:2008-12-18-20-18-23&Itemid=55
http://safita.reefnet.sy/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2017-11-05-10-37-33&catid=2:2008-12-18-20-18-23&Itemid=55
https://sites.google.com/site/alfkhran/alsyrte-aldhatyte
https://sites.google.com/site/alfkhran/alsyrte-aldhatyte
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 فيخس السؾضؾعات
 عشؾان البحث

 ملخز باللغة العخبية

 ملخز باللغة اإلنجليدية

  السقجمة
كأىسيتيا في : التعخيف بسحسج مكي نرخ، كىجفو مغ دراستو، : التسييج

  الجراسة الرػتية
 حياتو، كتابو، كفاتو: دمحم مكي نرخالسصلب األكؿ: 
 -الصبيعة، كالعبلقة، كالسشيج –علع التجػيج كعلع األصػات السصلب الثاني: 
  الجافع إلى دراسة األصػات اللغػية عشج دمحم مكي نرخالسصلب الثالث: 
  كي نرخ العسلية الشصؿية عشج دمحم مالفرل األكؿ: 
 الجياز الشصقيالسبحث األكؿ: 
 : إنتاج الرػت اللغػي السبحث الثاني

 -تأصيل كتحليل  –الفرل الثاني: الرػت اللغػي مفخدا 
 مخارج الحخكؼاألكؿ:  بحثالس

   السبحث الثاني: صفات الحخكؼ
   الرفات الستزادة: كؿالسصلب األ

   السصلب الثاني: الرفات غيخ الستزادة
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 نطخية األصػات القػية كالزعيفة سصلب الثالث: ال
 الخاتسة

   التػصيات

 قائسة السرادر كالسخاجع
 فيخس السػضػعات 

 


