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علم األصوات عند سيبويه  

 (م1952 – 1883)للمستشرق األملانّي أرتور شاده 

حماضرة برؤية استشراقّية ومراجعة حديثة 

 صبيح محود التميمي.د. أ

 13/1/2010: تاريخ القبول 13/9/2008: تاريخ التقديم

التمهيد 

:  بعُ أّما 
الدراسة العممية المغكية ألصكات الكالـ : عمـ األصواتالمراد بمصطمح    فإف 

 ىذه تتحدث عف دراسة سيبكيو ليذا العمـ (أرتور شاعه)رسالة ك.  البشرم المنطكؽ
فييا، كاستكماال ن لعرض ىذه – شاده .زمف أ– مع بياف رأم عمماء المغة المحدثيف 

 :الرسالة، كتماـ فائدتيا يحسف بنا أف نٌميد بػػً 
كبياف نكع دراستو الصكتية كمنيجيا،  (سي ويو) ترجمة مختصرة لحياة -1

 .كأىدافيا
كعنايتو بالدراسات العربية، كبدراسة  (أرتور شاعه) ترجمة مختصرة لحياة -2

. سيبكيو الصكتية خاصة
 إعطاء فكرة عامة عف ىذه الرسالة كفقراتيا  بنكعييا المؤيدة لسيبكيو، كالناقدة -3
. لو
أفكار سي ويو الصوتية، فسنكتفي  ما نثّ ػتو  (شاعه)أما رأينا فيما عارض  و    

 كيجمؿ بنا في ىذا المقاـ عرض نصكص .في ىوامش الصفحات، عوف تكراره ىنا
: مختارة مٌما قالو بعض المستشرقيف اآلخريف في الدراسة الصكتية كرٌكادىا

 

                                                 

 جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العممي العربي .
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:  مما قيؿ في العراسة الصوتية البر ية ورّواعىا
لـ يسبؽ الغربييف في ىذا العمـ، إال قكماف مف أقكاـ الشرؽ، كىما أىؿ اليند )- 
 رجشتراسر :                  المستشرؽ األلماني(.. كالعرب…
  (نظرية مخارج الحركؼ عند النحاة العرب، نظرية أحكمكا ضبطيا بعناية) -

جاف كانيتنو : المستشرؽ الفرنسي
إّف عمـ األصوات قع نما وشّب في خعمة لغتيف مقّعستيف ىما السنسكريتية ) -

 فيرث :     المغوي اإلنجميزي .(والبر ية
التي ننشرىا  (المحاضرة)أما المستشرؽ األلماني أرتكر شاده ؛ صاحب ىذه

:  يعني– اكتشؼ قانكنان –سيبكيو :  يعني–إنو ):كنراجعيا في عممنا ىذا، فقد قاؿ
 لـ يكٌفؽ عمـ األصكات العصرم إلى معرفتو منذ خمسيف سنة عمى –االدغاـ 
بمغ سيبكيو في تعييف مكاضع الحركؼ كمخارجيا مف الصحة كالدقة  [كقد]. األكثر

. [فيو]كاإلصالح  [عميو]ما يعسر عمينا الزيادة 
   كىذا يكفي لتسكيغ عنايتنا الجديدة بنشر محاضرتو في ىذا الكقت، بعد أف 

سنة، كلذا سنكتبيا في  (ثماف كسبعيف)مضى عمى نشرتيا السابقة ما يزيد عمى 
. ، كاهلل المكٌفؽ(العمـ)نرٌد فييا الفضؿ إلى أىمو عمال بأدب (التمييد)آخر ىذا 
: (1)سي ويو

مكلى لبني الحارث بف كعب، لقٌػب منذ  (عمرك بف عثماف)ىك أبك بشر 
كاشتير بو حتى أصبح عمما ن لو، كقيؿ في . (سي ويو)طفكلتو بالكممة الفارسية 

كيأتي ىذا  ((2)التفاحيٌ )معناىا أقكاؿ كثيرة قديمة كحديثة، كلعؿ أرجحيا أنيا تعني 
، ككجنتاه كأنيما تفاحتاف .  الترجيح مف ككنو حسف الكجو، جميال ن

كنشأ فييا، ثـ  (البيضاء) بإحدل قرل شيراز مف بالد فارس تسٌمى ُولع سي ويو
لمتزٌكد مف – المركز العممي آنذاؾ – تاقت نفسو كىفت لميجرة إلى مدينة البصرة 

                                                 

 37/ترجمتو في أخبار النحكييف البصرييف لمسيرافي ( 1)

، (تفاحي)أداة نسبة قديمة، فيككف معنى الكممتيف ىك  ((كم))تفاح، ك : سيب بالفارسية( 2)
 . 22( 1989القاىرة، ) 2شكاىد الشعر في كتاب سيبكيو، لمدكتكر خالد جمعة،ط):انظر
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 (1)عمـ الحديث، فياجر ككصؿ إلييا كلـز حمقة حٌماد بف سممة البصرم
كظٌؿ يستممي الحديث عمى ىذا الشيخ، كحدث أكثر مف مٌرة كىك يقرأ  (ىػ167ت)

إياه عمى المحف كذاكرا ن لو الصحيح، فكاف ىذا المكقؼ  أف لٌحنو حماد منٌبيا ن
سأطمب عممان ال تمحني فيو،  : كالتنبيو دافعا ن لسيبكيو لتعمـ النحك، كقد قاؿ لشيخو

فمـز مجالس كبار النحاة الذيف كاف ليـ شأف كبير، كقد أخذ عنيـ لكنو لـز مجمس 
كاختٌص بو، ككاف الخميؿ يحٌبو كيحترمو كيجٌمو  (ىػ175)الخميؿ بف أحمد الفراىيدم

. مرح اً   الزاار اللي   يمؿّ : لذكائو كفطنتو، كيقكؿ لو ما لـ يقمو لغيره
: ومف أ رز شيوخو

 (...)أبك الخطاب األخفش - 
. (ىػ150)عيسى بف عمر الثقفي - 
. (ىػ169)حٌماد بف سممة - 
 .(ىػ175)الخميؿ بف أحمد الفراىيدم - 

 .( ىػ182)يكنس بف حبيب - 

 .(ىػ205)يعقكب الحضرمي - 

 . (2)(215)أبك زيد األنصارم - 

: أما أ رز تالملتو، فيـ
. (ىػ206) (قطرب)محمد بف المستنير المعركؼ بػ - 
. (ىػ215)األخفش سعيد بف مسعدة - 
. (ىػ249 )(3)أبك إسحاؽ الزيادم- 

كبعد تمكٌػف سيبكيو مما أراد مف عمكـ المغة، كشيرتو، كتصٌدره لمتدريس بعد كفاة 
كتخميده بتأليفو  ٍو   (الكتاب)شيخو الخميؿ، كعزمو عمى إحياء عممو كعمـ شيخو و

كثقتو العالية بنفسو، فكٌر بااللتحاؽ بديكاف الخالفة ببغداد بعد أف سبقو إلييا 

                                                 

كطبقات  , 1 ؽ2التاريخ الكبير لمبخارم ج/ أحد أعالـ رجاؿ الحديث كالمغة، ترجمتو في( 1)
. 51/المغكييف كالنحكييف لمزبيدم

  165.54.51.47.41.40/تراجميـ في طبقات النحكييف كالمغكييف ( 2)
 99.72: تراجميـ في طبقات النحكييف كالمغكييف( 3)
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 الككفي كأصحابو، كسيبكيو يشعر بأفضميتو ك أعمميتو مف ىؤالء فياجر (1)الكسائي
، كالتي ىٌيأ ليا (2)(المسألة الزنبكرية)إلى بغداد  ككقعت المناظرة المشيكرة بػ 

الككفيكف سيبيؿ النصر ليـ، كنجحكا في إبعاد سيبكيو مف بغداد، فخرج منيا كتكٌجو 
إلى بالده مارا ن بالبصرة لتكديع تمميذه األخفش سعيد بف مسعدة، كأخبره بما 

 كسافر إلى بالده كأقاـ ىناؾ مٌدة  كالغـٌ  كاليـٌ قد سيطرا عميو مف خسارتو (3)جرل
في مناظرة بغداد، كصادؼ أف أيصيب بمرض في معدتو فكاف سببا ن لكفاتو سنة 

عمى أرجح الركايات، كديفف في شيراز أك في مدينة مجاكرة   (ىػ180)
 :كتاب سي ويو

كتاب سيبكيو ىك أكؿ كتاب نحكم متكامؿ يصؿ إلينا، فقد جاء بماٌدة 
شاممة لمسائؿ النحك بقكاعدىا كشكاىدىا الشعرية كالنثرية، مع خالصة آراء عمماء 
القرف الثاني لميجرة التي سجميا بأمانة كدقة، مع بيانيا كتحميميا كاإلضافة عمييا 
بذكائو المتكقد، كفطنتو المستنيرة كنظراتو الصائبة  فكانت ماٌدة الكتاب  مستعينا ن

إجالال ن  (قرآف النحك) لـ يستطع النحاة مف بعده تخطيو حتى سيمٌي كتابو بػ ان خطٌ 
لو، كما تناكلو النحاة مف بعده ىك شرح لمادتو النحكية أكتحميؿ لنصكصو أك 

. التعميؽ عمييا أك اختصارىا أك نقدىا 
 كمادة الكتاب سكاء أكانت لغكية أـ نحكية قد أدىشت العمماء مف بعده سكاء أكانكا 

كما يعنينا منيا ىي المادة الصكتية التي  تدخؿ ضمف ميداف . عربا ن أـ غربييف
: عمـ األصكات كقد جاءت في مكضعيف مف كتابو

 مباحث متفرقة في أبكاب المسائؿ النحكية كالحديث عف اليمز كاإلمالة :أوليما
. كالكقؼ كالتضعيؼ

 مباحث جاءت تحت باب اإلدغاـ، كىك الباب الرئيس الذم خٌصو :ثانييما
. بدراستو الصكتية كالتي ختـ بيا مادة كتابو

                                                 

  127:ترجمتو في طبقات النحكييف كالمغكييف( 1)

إنباه ، 16/119، معجـ  األدباء108، مجالس العمماء لمزجاجي 70/طبقات الزبيدم( 2)
 .3/15، األشباه كالنظائر2/348الركاة

انتصر األخفش لشيخو سبيكيو فسافر إلى بغداد كخطأ الكسائي في حمقتو بمسائؿ كثيرة ( 3)
  .كلكف دىاء الكسائي احتكاه كضمو إلى جانبو
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: أما ماعتو الصوتية فقع جاءت عمى ضر يف
: ما دٌكنو لكصؼ النظاـ الصكتي في المغة العربية مف حيث :أوليما

. تحديد األصكات العربية المنفردة أصمية أك فرعية- 
. مخارجيا- 
 .صفاتيا- 

 ما دٌكنو لكصؼ ما يطرأ عمى ىذه األصكات حاؿ اقترانيا كاآلثار التي :وثانييما
:  مف(ظواىر التشكيؿ الصوتي)تترتب عمى ىذا االجتماع كىك ما ييعرؼ  اآلف بػ

دغاـ، كمخالفة، كحذؼ، كقمب، كتضعيؼ،ك كقؼ مالة، كا  بداؿ،كا  .  إعالؿ،كا 
: نوع عراسة سي ويو الصوتية

: لدراسة عمـ األصكات جكانب ثالثة
 : الجانب النطقي-1

كىك الجانب الذم ييعنى بكصؼ جياز النطؽ  (عمـ األصكات النطقي)كاختص بو 
كحركاتو كطبيعة عممياتو الصكتية، كما يترٌتب عمييا مف تحديد األصكات 

كتصنيفيا عمى كفؽ المخارج كالصفات، كما يطرأ عمييا مف تغير حاؿ التآلؼ 
. كاالقتراف

: الجانب الفيزيااي - 2
كىك الجانب الذم ييعنى بكصؼ كيفية انتقاؿ  (عمـ األصكات الفيزيائي)كاختص بو 

الصكت في اليكاء، كبياف شكؿ ىذا االنتقاؿ كمكجاتو كصفاتيا كذبذباتيا كتردداتيا 
 .ليصؿ إلى أذف السامع

: الجانب السمبي- 3
كىك الجانب الذم ييعنى بكصؼ كيفية استقباؿ (عمـ األصكات السمعي)كاختص بو 

األذف لمصكت، كبياف شكؿ العمميات العقمية كالنفسية في مراكز األعصاب مف 
 .أجؿ إدراؾ الصكت كفيـ معانيو

ىك أقدـ الدراسات الصكتية إلمكاف اعتماده عمى  (النطقي)كدراسة الجانب األكؿ 
المالحظة الذاتية لألعضاء المرئية مف جيازالنطؽ كاإلفادة مف التذٌكؽ الشخصي 
لعمميات النطؽ، كىك جانب يعد ألصؽ  الجكانب لعمؿ المغكم ألنيا أحداث لغكية 

الفيزيائي )منطكقة، فيي مف صميـ مجالو الدراسي، في حيف أٌف الجانبيف 
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ـٌ دراستيما إال باالستعانة بالكسائؿ المعممية كالعمميات التشريحية (1)(كالسمعي  ال تت
ـر منيما زمف سيبكيو المكغؿ في القدـ، كمف ىنا اقتصرت دراسة  كىما ما حي

. (2)(عمـ األصكات النطقي)سيبكيو عمى 
: أىعاؼ سي ويو

نما كصفت لؾ حركؼ ): ذكر سيبكيو اليدؼ مف دراستو الصكتية في قكلو كا 
المعجـ بيذه الصفات لتعرؼ ما يحسيف فيو اإلدغاـ كما يجكز كما ال يحسيف فيو 
. (ذلؾ كال يجكز فيو كما تبدلو استثقاال ن كما تدغـ كما تخفيو، كىك بزنة المتحرؾ

: كمف ىذا القكؿ تتبيف لنا أىداؼ سيبكيو مف دراستو الصكتية، كىي
 مف حيث المخرج كالصفة، كمنتظمة مف لزـو إجاعة نطؽ األصوات منفرعة -1

. حيث الفٌؾ كاإلدغاـ، أك الفتح كاإلمالة، أك اإلبداؿ، أك اإلخفاء
كحيسف أداء ىذه الجكانب ضماف لمنطؽ السميـ المنٌزه مف العيكب الكائنة في كثير 

. مف الصكر النطقية الشائعة في الميجات قديما ن كحديثا
دغاـ مبرفة التبميؿ الصوتي لمتغيرات التركي ية -2 مالة، كا  بداؿ، كا   مف إعالؿ،كا 

تباع . كمخالفة، كا 
التي ييرب منيا الناطؽ لعدـ مبرفة أس اب ثقؿ جممة مف الصيغ الصرفية  -3

. خفتيا
: (3)أما األىداؼ الرئيسة لنشأة الدرس الصكتي قبؿ سيبكيو كبعده فتتمثؿ في

.  ضماف حيسف أداء ترتيؿ اآليات القرآنية الكريمة-1
بعد اختالط العرب بغيرىـ مف الشعكب اإلسالمية كبركز ظاىرة المحف الذم - 2

كاف االنحراؼ في النطؽ إحدل صكرىا، تنٌبو العمماء إلى ىذه الدراسة لتحديد 
. عيكب ىذا االنحراؼ، ككيفية معالجتو

                                                 

في بياف (ىػ428)أبدع المسممكف فيما بعد عمى يد فالسفتيـ نظير الشيخ الرئيس ابف سينا( 1)
السماع )ككتابو  (أسباب حدكث الحركؼ)الجانبيف الفيزيائي كالسمعي في رسالتو المكسكمة بػ

بنظر عمـ األصكات عند ابف سينا لمدكتكر  (1983القاىرة)مف مكسكعة الشفاء  (الطبيعي
(. 1983دمشؽ )كأسباب حدكث الحركؼ  (اإلسكندرية دار المعرفة)محمد الضالع 

. 4/436الكتاب( 2)
 .66/التفكير المغكم عند العرب في العراؽ( 1)
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ىناؾ دكافع لغكية حٌفزت العمماء عمى الدراسة الصكتية، كاإلفادة منيا في - 3
: مستكيات لغكية أخرل  منيا

.  ترتيب األلفاظ داخؿ المعاجـ التي راعت الترتيب الصكتي لمحركؼ-أ
 تحديد التشكيالت الصكتية لمكممات العربية لمعرفة ما يأتمؼ مف األصكات -ب

. العربية مما ال يأتمؼ
.  إحصاء األصكات العربية الدائرة في االستعماؿ مف حيث كثرة دكرانيا كقمتو-ج 

 لفتت أنظار الباحثيف األكربييف – في ذلؾ الزمف المتقٌدـ  –ىذه األمكر مجتمعة  
كدٌقة معالجتيا لممعطيات الصكتية لعربية، -   في ىذا الميداف –لريادتيا  

.  فتناكلكىا بالبحث كالدراسة
        كمف أبرز الذيف تناكلكىا عمى مستكل العربية الفصحى كما ذكػر

 :المستشرؽ الفرنسي جاف كانتينو
 1855عاـ  Wallin َفّميف. أ. غ

 1860عاـ  Brucke.A ْ ُروِكوْ . أ

 1861عاـ  (R. Lepsius) ِلْ ْسيوس. ر

 1906- 1893عاـ  (K.Vollers) ُفو رس. ؾ

 1911عاـ  (A. Schaade) شػاعه. أ

 –1924- 1915األعواـ  (G.Bergstrasser)  رجشتراسر. ج
1934-1937 

 1934عاـ  (M.Bravman)  رافماف.ـ

 1934عاـ  (O. Pretzl)  ريتزؿ.و

 .W.H.T) غارعنير.ت.ىػ.و
Gairdiner) 

 1925عاـ 

 1960عاـ  (Jean Cantineau) كانتينو. ج

 1961عاـ  (Henri  Fleisch) افميش. ىػ

أحد ىؤالء الذيف فيتنكا بالدراسات الصكتية  العربية، فكاف  (أرتور شاعه)فالدكتكر 
 عمـ األصوات عنع سي  ويو)مكضكع أطركحتو لنيؿ درجة األستاذية بعنكاف 

(Sibawaihi’s Lautiehre))  1911كقد نيًشرت في ليدف عاـ  
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كفي أثناء عممو في مصر لٌخص ىذا المكضكع بمحاضرة ىي أصؿ مادة ىذه 
ألقاىا في قاعة الجمعية  (عمـ األصوات  عنع سي ويو وعنعنا)الرسالة  كسميا  بػ 

/ الجغرافية الممكية في القاىرة، كنيشرت أٌكؿ مٌرة في صحيفة الجامعة المصرية 
 . ـ1931/العدديف الخامس كالسادس/ السنة الثانية 

شػاعه ؟ . َفَمف ىو أ
  ARTHUR SCHAADE (1)               أرتور شاعه 

ـ 1952 – 1883                                         
، كتعٌمـ في تورف غرب  روسيابمدينة  8/1883/ 19 في شػاعه. ُوِلع أ

مدارسيا، كحصؿ عمى شيادة الثانكية منيا، ثـ كاصؿ دراستو العالية في جامعات 
ميكنيخ، اليبزؾ، كبرليف كحاكؿ جاىدا تعمـ المغات الفرنسية كاإلنجميزية، ثـ تحٌكؿ 

الفارسية، كالتركية، كالعربية، كجذبتو دراسة المغة : إلى دراسة المغات الشرقية
. العربية الفصحى بخاصة

، كبإشرافو كتب AUGUST FISCHERSأكغست فيشركمف أبرز أساتذتو 
تعميقات السييمي كأبي ذر عمى ): المكسكـ بػ1908بحثو األكؿ لمشيادة العالية عاـ 
د في سيرة ابف ىشاـ   (قصائد أيحي

. 1920كقد نيًشرت في سمسمة دراسات اليبزبؾ السامية عاـ 
 في تحرير المادة العممية لممكسكعة 1910- 1906 ما بيف شاعه. أساىـ األستاذ 

كعممو في . اإلسالمية،كفي الكقت نفسو عمؿ محاضرا  لمغة العربية في الجامعة
ىذه المكسكعة زاد مف اٌتساع معارفو اإلسالمية، كعٌمؽ مفاىيميا في ذىنو، خاصة 
عندما ذىب إلى ىكلندا كصحب أكبر المستشرقيف العامميف في الميداف اإلسالمي  

 . Snouck Hurgron: مثؿ

                                                 

 31 العدد– بالمغة األلمانية –اعتمدنػا في ترجمة المحاضر عمى ما نيًشر في مجمة اإلسالـ ( 1)
، كقرأىا لي األخ الدكتكر أحمد ىبك، أستاذ الدراسات المغكية القديمة بجامعتي 1954عاـ 

كقد ترجـ لو نجيب العفيفي في مكسكعتو الجامعة لتراجـ المستشرقيف منذ  ]صنعاء كحمب، 
: الترجمة في: ، كىي تقع في ثالثة أجزاء، تنظر(المستشرقكف): كعنكانيا (فجر االستشراؽ)
[. 16/9/2009: آداب الرافديف: ىيئة تحرير مجمة – 449-2/448ج
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 الذم أٌلؼ الكجيز في التشريع  Th.w.juynboll:كمف أصدقائو األساتذة
 VAN، ككذلؾ األستاذ  (1910ليدف )اإلسالمي عمى كفؽ المذىب الشافعي 

Arendonkكىؤالء ممف اٌتسمكا بالترجمات الدقيقة األمينة لممعارؼ اإلسالمية ،  .
 (عمـ األصكات عند سيبكيو)ثـ عاد إلى ألمانيا ليكمؿ كتابة أطركحتو لألستاذية  

 .1911 عاـ  Breslauفي مدينة Frazn  Praetorious بإشراؼ 
 :وكاف مف أ رز سمات  حثو أمراف

  .الترجمة الحرفية كاألمينة لمجزء الخاص باألصكات مف كتاب   سيبكيو -1
 .المحافظة عمى مصطمحات سيبكيو كعدـ االبتعاد عنيا -2

.  أستاذا جامعيا لمغات السامية، كالفارسية كالتركيػةشػاعه .  أكبعد بحثو ىذا أصبح 
ثـ سافر إلى مصر بناء عمى طمب الحككمة المصرية، ليعمؿ نائبا لمدير المكتبة 
الممكية المصرية، كقد كاف فرحا بعممو الجديد ليعيش في أحضاف المغة العربية، 
كليسمع أداءىا مف أبنائيا أنفسيـ، كلكف خاب أممو بعد تسٌممو العمؿ اإلدارم 

-1914)كمعاناتو مف المشاغؿ الكثيرة، كبسبب اندالع الحرب العالمية األكلى 
  انتيى عممو في مصر بعد تسعة أشير فحسب،كعاد إلى بمده ليمتحؽ (1918

بالجيش األلماني، كيعمؿ مترجمان مف التركية إلى األلمانية كفي دكؿ متعددة في 
. الشرؽ األكسط

 ليعيش فييا، كيتعامؿ مع أساتذة جامعتيا في  Breslauبعد ىذا عاد إلى مدينة
 .Bruno meissner ك  Arno Poebeilالٌساميات، نظير 

، كبقي فييا (ىمبكرغ) عيٌيف أستاذا لمغات السامية في جامعة 1919عاـ اؿكفي 
 الزمنية قٌيض لو أف مدة، كخالؿ ىذه اؿ1951عاـ اؿحتى تاريخ تقاعده في خريؼ 

لمعمؿ بجامعة فؤاد بالقاىرة  1934 - 1930يعكد إلى الشرؽ مرة أخرل ما بيف 
 ألقى مدةليحاضر في الساميات، ككانت لغة تدريسو ىي المغة العربية، كفي ىذه اؿ

 .مادة ىذه الرسالة عف عمـ األصكات عف سيبكيو
 مًقٌؿ في التأليؼ، كأبحاثو التي كتبيا ىي أبحاث قصيرة، لكنيا تٌتسـ شػاعه.أ

بالنضج كالدقٌػة المتناىية في األفكار  المطركحة ألٌنو ال يعتني إال باألمكر المؤكدة 
المدعمة بالشكاىد، كيبتعد عف اآلراء كاألفكار االفتراضية كاالحتمالية، فعمى الرغـ 



 صبيح محود التميمي.د.                                                 أ علم األصوات عند سيبويه

 10 

مف اتساع معارفو في مجاؿ الدراسػات اإلسالمية كالتصكؼ خاصة لـ يجد الرغبة 
. لمتأليؼ فييا، كىك معركؼ بإعادة النظر فيما يكتب لمرات عديدة

ـي  األستاذ   م حرصت الحقيقي يبرز في محاضراتو الجامعية اؿشاعهًعٍم
 أف يتييأ ليا جيدان مف حيث المادة، كالعرض، كاالستشياد، كالنقد فيك عمى

محاضر ناقد مف الطراز الجيد، ككذا ىك مترجـ أميف دقيؽ مف المغة العربية إلى 
األلمانية كبالعكس،  كعنايتو بالمغة العربية ال تعني ابتعاده عف المغات السامية 

ككاف مكضكع األصكات في المغات السامية . األخرل، كقائمة مؤلفاتو تشيد بذلؾ
. كالشرقية ىك الذم يثير اىتمامو دائما

: مف مؤّلفاتو ومقا تو
د في سيرة ابف ىشاـ  .1 اليبزيؾ، )تعميقات السييمي كأبي ذر عمى قصائد أيحي

1908    .)
(. 1911ليدف، )عمـ األصكات عند سيبكيو  .2
(. 1913برليف، )اإلسالـ كالكحكؿ  .3
(. 1914برليف، )ىاركف الرشيد في التاريخ  .4
(. 1926مجمة اآلداب الشرقية، )انطباعات عف الشعر العراقي المعاصر  .5
مجمة إسالميكا، )جممة االسـ المكصكؿ في المغتيف العربية كالسريانية  .6

1927 .)
(  1927ىمبكرغ، )الحركػات في الكممة العربية في المغة التركية العثمانيػة  .7
. (Z.S  1927مجمة )الجنس في المغات السامية  .8
(. 1928جريدة ىمبكرغ، )رائد الحداثة العربية في مصر محمكد تيمكر  .9
  (1930مجمة اآلداب الشرقية  )أحمػد تيمكر  كالنيضة العربية  .10
 (ىذه الرسالة)"عمـ األصكات عند سيبكيو كعندنا "محاضرة  في  .11
(. 1933صحيفة الجامعة، )رسـ لغة أجنبية بالخط العربي  .12
(. 1934جريدة المستشرقيف، )أصؿ قصص أبي نكاس في ألؼ ليمة كليمة   .13
(. 1936جريدة المستشرقيف، )مٌرة أخرل عف أبي نكاس  .14
(  1937مجمة صكتيات مقارنة، )المغػات السامية، أعماؿ في الصكتيات،  .15
.   مقاالت متنكعة في المكسكعة اإلسالمية .16
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 .تعقيبات متنكعة عمى كتب صدرت في عيده .17

فصوؿ ىػػله الرسػالة  
 بعد مقٌدمة مختصرة جممة مف القضايا الصكتية التي شاعهاختار األستاذ 

مف كتابو، ليعطي فييا رأيو كرأم الدرس  (باب اإلدغاـ)تحت سي ويو أثارىا 
الصكتي الحديث، ككاف حديثو عاما استطعت أف أميز بيف فقراتو بكضع عناكيف 

:  اآلتي عمى النحكجديدة، فكاف
 األصوات أساس العراسة المغوية  .
 كيفية إحعاث األصوات .
 موضوع عمـ األصوات .
 جيوع الشبوب القعيمة في عراسة األصوات  .
 مف أس اب نشأة العراسة الصوتية البر ية .
 سي ويو .
 البارض، تيار النََّفس: عوامؿ تكويف الصوت .
 ملىب سي ويو في تقسيـ الحروؼ .
 الشعيعة والرخوة .
 المجيورة والميموسة .
 المط قة والمنفتحة. 

 الُغنَّة .
 مواضع إنتاج األصوات .
 الحركات .
 مالحظات تمييعية حوؿ التشكيؿ الصوتي  .
 مف أىعاؼ المماثمة ومصاعيقيا .
 الكسكسة .
 اإلمالة .
 الفتح .
 اإلعغاـ .
 المخالفة  .
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 الوقؼ. 
  ماعح وناقع  ما بيف سي ويو رأيو في كؿ قضية صكتية ذكرىاشػاعه. أكقد أبدل 

 .منصؼ

: فمّما امتعحو فيو ىو
 الريادة في بحث ىذه الظكاىر .
 إدراكو لمعنى الصكت، كالعكامؿ المشتركة في إنتاجو .
 تقسيمو الصحيح لألصكات عمى كفؽ المخارج، كالصفات .
 صٌحة تعييف مخارج األصكات .
 صٌحة آرائو ككضكحيا، في صفػات الشٌدة كالرخاكة، كاإلطباؽ، كالغيػٌنة. 

  اكتشاؼ قانكف اإلدغاـ الذم لـ ييتد إليو عمـ األصكات المعاصر إال في عيد
 .متأخر

 إدراكو لظاىرة اإلمالة كأسباب كقكعيا، كمكاقعيا .
  كعٌمة حدكثيا (عكس اإلمالة)إدراكو لظاىرة الفتح  .
   

: ومما اعترض عميو ىو
  الخمط بيف مصطمحي الحرؼ كالصكت كىك أمر كقع بو المحدثكف أيضا ن  .
 استعماؿ مصطمح المخرج .
 كٍصؼ بعض األصكات بما يخالؼ الكصؼ المعاصر  .
 عدـ إيضاح معنى الجير كاليمس .
 عدـ عٌد الحركة عنصرا أساسيا في بنية الكممة  .
 عدـ الدٌقة في تفسير بعض الظكاىر الصكتية. 

كىي في مجمميا اعتراضات باحث عاش في القرف العشريف، عمى باحث عاش في 
حقبة متقدمة مف الزمف مٌر عمييا أكثر مف اثني عشر قرنا، ن كىك أمر غير 

كمع ىذا فقد .مقبكؿ، كلكف قٌكة دراسات سيبكيو تجعميا مستعدة كصالحة لممقارنة
 أّف ىله ا عتراضات لـ تنقص مف َفْضؿ سي ويو، وأنو مفخرة مف : صٌرح شاده

 .مفاخر البرب



 م2010/هـ1432                                   (       58) العدد –آداب الرافدين 

 13 

 أصبحت مصدرا ألغمب البحكث  شػاعه.كألىمية مادة الرسالة كتعقيبات أ
الصكتية المعاصرة حكؿ ًفٍكر سيبكيو الصكتي، فال نكاد نقؼ عمى دراسة صكتية 

 . أحد مصادرىا شاعهإال كرسالة
 : ثانية ألمور أ رزىا(1)وليلا رأيت نشرىا 

، كعدـ استقالليا برسالة خاٌصة، 1931 ِقَعـ النشرة األولى التي صعرت عاـ -1
فاٍفتيًقدت كأصبحت كالمخطكطة، كبدأ الباحثكف باالعتماد عمى النقؿ غير المباشر، 

. ممف ذكر بعض آرائيا
 لتكضيح ما ىك مجمؿ، أك بياف وىو الميـ حاجة ماعتيا البممية إلى تبميقات- 2

 ما ىك غامض، أك تعقيب أك اعتراض عمى ما ىك غير دقيؽ في تفسػير مقكالت
كىذا ما فعمتو في نشرتي ىذه، كدكنتوي في اليكامش، كال أريد أف أكرر  سي ويو،

 .ذكرىا ىنا ثانية
ًفقت إلخراج ىذه الرسالة بالشكؿ الالئؽ، كقٌدمت خدمة  أرجك أف أككف قد كي

أك ,  إلخكاني الباحثيف في ىذا الميداف، كاستميح  العذر منيـ عف كٌؿ سيك
. نسياف، أك عدـ تدقيؽ في التفسير
.  أف الحمد هلل رٌب العالميفناكآخر دعكا

 

                                                 

، 1982إٌف رغبة إعػادة نشر ىػذه الرسالػة راكدتني منذ : قبػؿ أف أختـ كددت أف أقكؿ( 1)
، كدفعت بو 1983كأتممت مثؿ ىذا العمؿ أنا كصديقي األستاذ الدكتكر صػالح حسنيف عاـ 

صالح . إلى دار البياف بجدة، كلظركؼ خاصة بيـ لـ تنشر، كبعد خمس سنكات حصؿ د
حسنيف عمى النسخة األصمية، ثـ فيقدت منو، كلـ يكف عندم منيا شيء كال عنده، كمضت 

كأخيران . السنكف كأنا أتحٌيف  فرصة إلعادة العمؿ ثانية، كحانت  فأعدت العمؿ ثانية متفٌردا
البٌد مف اإلهشارة إلى أٌف أصؿ ىذه الرسالة نسخة ميداة  مف األخ  األستاذ الدكتكر  رمضاف 

. تغمده اهلل تعالى برحمتو- عبد التكاب 
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 (نص المحاضرة)
 ]األصوات أساس العراسات المغوية]

كؿُّ مىف كاف قد اشتغؿ بدراسة بعض المغات  كتدريسيا عمـ أف أساس 
، فإٌف األصكات ىي العناصر التي ريٌكبت منيا (1)(عمـ األصوات)مطالعتيا ىك 
 إال بعد (5)، كالنحك(4)،كالصرؼ(3)، فال فائدة مف مطالعة المفردات(2)كممات كٌؿ لغة

. (6)معرفة األصكات المكجكدة في المغة التي نقصد دراستيا
 ] كيفية إحعاث األصوات المغوية  [

: فإذا كانت أىمية األصكات مثؿ ما قيمنا، يصٌح أف نسأؿ
  ما ىي األصوات ؟   ،      وكيؼ ُتنَتج ؟            

 تحدث بأٌف تٌيار الٌنفىس (7) إٌف األصكات المغكية ىي ظكاىر سمعية:فالجواب
الخارج مف الرئة يعرض لو في الحنجرة، أك في الفـ، أك بيف الشفتيف عارض 

: ييضيَّؽ طريقو، فال يحدث صكت إال بعامميف
.  النَّفىس:أحعىما  -

. (8) العارض:وثانييما  - 

                                                 

.  ىك العمـ الذم يدرس الصكت البشرم لغكيا( 1)
.  األصكات ىي العناصر الصغرل التي يتألؼ منيا الكالـ( 2)
.  مف ضركريات دراسة المفردة معرفة الصكرة النطقية السميمة ألصكات بنيتيا( 3)
بفعؿ قانكف  (اصطبر )كثير مف التغيرات الصرفية مبنية عمى أسس صكتية كاإلبداؿ في ( 4)

. المماثمة
ىنػاؾ ظكاىر نحكية ال يمكف تفسيرىا ما لـ نقؼ عمى النظـ الصكتية التي تحكـ عناصر ( 5)

ال يفيـ إال مف خالؿ الدرس الصكتي  (ادرًس النحك)التركيب، فكسر السيف في فعؿ األمر 
. الذم يبيف ىركب العربية مف تكالي صامتيف في كصؿ الكالـ

ىناؾ تشابؾ في مستكيات الدرس المغكم، كىك أمر لـ يًغب عف فكر النحاة العرب، كقد ( 6)
إال أنيـ (باب اإلدغاـ)خٌصكا الدرس الصكتي بباب مستقؿ في كتبيـ النحكية كالصرفية، باسـ 

. لـ يكفقكا في كضعو بمكانو السميـ كىك الصدارة في مباحثيـ
. ظكاىر سمعية تصدر طكاعية كاختيارا مما يعرؼ بجياز النطؽ( 7)
 …اعمـ أف الصكت عىرىض يخرج مع النفس : " سبقػو ابف جٌني في ذكر العامميف بقكلو( 8)

سر صناعة اإلعراب )". حتى يعرض لو في الحمؽ، كالفـ، كالشفتيف مقاطع تثنيو عف امتداده 
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     ىذه ىي القاعدة، كال يخفى عميكـ أفَّ ىناؾ صكتان كاحدان يخرج منيا ىك 
، فمعٌمو يجكز أف (1)فإنيا ليست إال مجٌرد النَّفىس بال عارض يعرض لو (الياء)

، كأؤٌمؿ أٌف ىذا الكصؼ ال يسكءىا، كقد (2)إٌف الياء ىي صكت ناقص: نقكؿ
. يعٌدؿ األصكا ت   (عامال ثالثا)اكتشؼ عمماء عصرنا 

ف كاف ال ينتجيا -  ٍرؼ النظر عنو (3)(الرَّنيف)كىك - كا   كلكف يجكز لنا صى
. ألسباب ستتضح مما نقكلو بعد
:  فالبامالف الملاف ييّماننا ىما

 النفس . 
  (4)والبارض .

                                                                                                                       

دركس في عمـ )كقد اعترؼ  الفرنسي كانتينك بإدراؾ العرب لعممية إحداث الصكت  (6 /1
( 20: أصكات العربية

أقصى - ليس الكالـ عمى إطالقو، فالعارض مكجكد كىك نكع مف االحتكاؾ في الحنجرة ( 1)
كقد يضعؼ ىذا االحتكاؾ في بعض السياقات الصكتية كالياء في كممة -الحمؽ عند القدماء 

". لما فيو مف الضعؼ كالخفاء :" كقد أدرؾ سيبكيو ىذا الضعؼ فقاؿ  (كتابو)
-شػادة  نٍقصى أحد العامميف، كاألكفؽ حمؿ النقص عمى قٌمة االحتكاؾ في مخرجيا . يريد أ( 2)

.  ال إلى عدـ كجكد العارض–األمر الذم أدل إلى ضعفيا  
الٌرنيف  ليس عامال إلحداث الصكت، بؿ لتعديمو كتقكيتو بالتفخيـ، كلعؿ ىذا السبب منع ( 3)

حركة : القدماء مف اإلشارة إليو عند حديثيـ عف المخارج، كقد أضاؼ كانتينك عامميف، كىما
كقد أدرؾ عمماء العربية دكر الغٌنة  في  (19: دركس)األكتار الصكتية، كالغنة  الخيشكمية، 

  (االىتزاز) ليس الرنيف الفيزياكم –إحداث صكتي الميـ كالنكف، كالمقصكد مف الرنيف ىنا 
بؿ التفخيـ الذم يصاحب بعض األصكات بسبب التجكيؼ األنفي، أك الفمكم، كعمى العمـك 
فالرنيف، كحركة األكتار، كالغٌنة، ىي عكامؿ تقكية لمصكت كليست عكامؿ إنتاج لو، كلذا قاؿ 

. يجكز صرؼ النظر عنو: المحاضر
كىما عامالف أدركيما سيبكيو كيٌتضحاف مف خالؿ كصفو لممخارج، أما ابف جنٌي فقد صٌرح ( 4)

. بيما في قكلو السابؽ 
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 موضوع عمـ األصوات 
، ىي مكضكع العمـ الذم نقصد أف نشتغؿ (1)كاألصكات التي تحدث بعمميما

. (عمـ األصوات)بو اليكـ، أعني 
 ] جيوع الشبوب القعيمة في العراسات الصوتية [

 ًعٍمـ بذؿ فيو جيدىه غيري كاحد مف الشعكب المتمٌدنة(2)كىك
، إال أنيـ لـ ييتػدكا (3)

. (4)إلى معرفتو في كقت كاحد، كلـ ينجحكا فيو عمى حٌد سكاء
فال يعرفكف عمـ األصكات معرفة تستحٌؽ الًذكر إال مف ًمائة سنة الغر يوف  أما 

فإٌف ما كاف لدييـ قبؿ ذلؾ مف ىذا العمـ لـ يكد يتجاكز المبادئ . عمى األكثر
رىل(5)الساذجة التي أٌسسٍتيا اليكناف مف ألفي سنة  أك ًبالحى

 كاف عمميـ يقتصر (6)
عمى بعض التسميات قد ضاع معناىا، ألٌف األصكات المكجػكدة في المغات 

، (7)األكركبيػة العصرية تخالػؼ األصػكات اليكنانية القديمة كٌؿ المخالفة
 كلـ يكف ىناؾ في الشعكب القديمة إال شعباف قد بحثا عف كيفية األصكات، 

نتاجيا بحثان فاؽ بحث اليكناف دٌقةن كعيمقان، كىما  ، كبما أٌف اليند الينع والبربكا 

                                                 

:              أم بعمؿ العامميف المذككريف، كبعمميما يحدث نكعاف مف األصكات( 1)
أصكات غير : أصكات لغكية ذات دالالت تدخؿ ضمف ميداف النظاـ المغكم، كثانييما:  أكليما

لغكية، نظير أصكات االنفعاؿ كالتأٌكه، كالتأٌفؼ، كالبكاء كعبارة المحاضر مطمقة تشمؿ 
النكعيف مع أف مكضكع عمـ األصكات يدرس النكع األكؿ فحسب، كمع ذلؾ فال أظٌف أٌف =

.  المحاضر يقصد النكع الثاني
عمـ األصكات  : أم( 2)
. (اليكناف، كالينكد، كالعرب)يريد شعكب ( 3)
كمنيا ما يشٌكؿ دراسات متكاممة إلى حٌد ما،  إٌف دراساتيـ مختمفة منيا ما ىك البسيط،: أم( 4)

. ككثير مف جكانبيا أيدىا الدرس الصكتي المعاصر، كتابعيا فيو
دراسة اليكناف الصكتية أقكاؿ متناثرة جاءت في مؤلفات الفالسفة، ففييا تقسيمات أكلية ( 5)

. لألصكات كغير متكاممة
. جدير خميؽ : أم( 6)
  (pater)في االنجميزية، كما في ( (th,f في اليكنانية القديمة إلى t, p))مف ىذا تحٌكؿ ( 7)

 التي (pater)، في األلمانية كما في (v) إلى (p)، كمنو تحٌكؿ  (father)التي أصبحت
. (vater)أصبحت 
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سبقكا العرب في كىٍصؼ األصكات بألًؼ سنة أك أكثر
 المستشرقيف، زعـ بعض (1)

 في دراسة البرب، كلكٌف مذىب (2)أٌف العرب اقتبسكا عمـ األصكات مف اليند
فُنرّجح أّف البرب استحعثوا ىلا ، (3)األصكات يخالؼ مذىب اليند في نيقطو ميمة

. (5)، ولـ يقت سوه مف أّي شبب غيرىـ(4)الفّف مف المعارؾ البر ية  أنفسيـ
 ]مف أس اب نشأة العراسة الصوتية البر ية ]

لا سأؿ سااؿ ما ىك الباعث الذم حٌث العرب عمى دراسة أصكات العربية، : وا 
 كعمى إنشاء قكاعد لنطقيا ؟

، فإٌف العجـ الذيف أسممكا في (6)يظير أٌف ىذا الباعث كاف القرآف الشريؼ: أج تػُوُ 
القرنيف األٌكليف مف قركف اإلسالـ كاف ييٌميـ لمغاية أف ييحسنكا قراءة المصحؼ 
الشريؼ، كينطقكا أصكاتو نيطقان عربيان خالصان، كلـ يركا إلى  ذلؾ سبيال إال بعد 

حكاـ إنتاجيا فيظيػر أٌف حدكث عمـ .تعميؽ المطالعة ألصكات المغة العربية، كا 

                                                 

أما عصر  (ـ.ؽ600)لعؿ البدايات األكلية لدراستيـ الصكتية تعكد إلى عصر بانيني ( 1)
. ـ.ؽ (150-500)المحاضرات التي كصمت فتعكد إلى مابيف 

. أدلة ىذا الرأم ظٌنية احتمالية، كالرأم العممي اليبنى إال عمى أدٌلة قطعية( 2)
: مف ذلؾ( 3)

أما العربية فاعتمادىا عمى  ( حا– خا –با )اعتماد األبجدية اليندية عمى المقاطع نحك - أ
. (ث- ت - ب )األصكات المفردة  مثؿ 

. االختالؼ في ترتيب األبجدية اختالفا داخميا كبيرا-    ب
. (بنفسيـ)في األصؿ ( 4)
محمكد .عبد اهلل دركيش  كد.حسيف نصار، كد.كالى ىذا الرأم ذىب كؿ مف برككمماف، كد( 5)

حجازم، كىك رأم راجح عمى الرغـ مف سبؽ الينكد، ككجكد بعض المشابو العارضة، إذ ال 
. يكجد دليؿ قطعي عمى االقتباس

ٍسف أداء تالكة آم القرآف الكريـ، كمف ثـ برزت دكافع أخرل منيا( 6) : مف أجؿ ضماف حي
./ ترتيب األلفاظ داخؿ المعاجـ التي انتيجت الترتيب الصكتي لمحركؼ -
./  كتحديد النشكيالت الصكتية لمكممة العربية/. تفسير الظكاىر الصرفية كالنحكية  -
. كتحديد عيكب النطؽ كمعالجتيا -
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، كمػا أٌف الصػرؼ، كالنحك نشآ (1)األصكات عند العرب مقركف بنشكء عمـ التجكيد
 . كالشعر(2)مصاحبيف لشرح القرآف

 ] أّوؿ العراسات الصوتية المفّصمة [
نتاجيا كعمى كٌؿ فأٌكؿ مىف خٌمؼ لنا كصفان مفٌصال ألصكات العربية، كا 

 ىك (3)
 أك (4)(سيَ َوْيو) المعركؼ بػ (أ ا  شر عمرا الحارثي)رجؿ فارسي األصؿ، أعني 

. (5)(سيُ ْويَػو)عمى األٌصح  
 في كتابو المشيكر الذم ىك  سي ويوكال يخفى عميكـ أٌف ىذا الكصؼ أدمجو

مصدر كٌؿ ما أحدثو  المتأٌخركف مف عمماء العرب، ليس في عمـ األصكات فقط، 
. بؿ في الصرؼ، كالنحك أيضا

                                                 

ألٌف عمـ التجكيػد ىك تمثيؿ لمجانب األدائي لعمـ القراءات القرآنية، كىك جانب صكتي ( 1)
محض، فمكضكعو دراسة مخارج األصكات، كصفاتيا، كأحكاميا التركيبية، ككٌؿ ىذا أساس 

. لمدراسة الصكتية، فالتداخؿ بينيما كاقع، ألٌف مكضكعيما كاحد
ابتدعت لخدمة النٌص القرآني : أغمب العمـك المغكية في بداياتيا نشأت نشأة  قرآنية، أم( 2)

.  كتفسيره، كبياف أحكامو
كىك مسبكؽ بما كتبو شيخو الخميؿ بف أحمد، كلعٌؿ إيجاز  (باب اإلدغاـ) 4/431الكتاب ( 3)

. دراسة الخميؿ  جعؿ المحاضر يشير إلى دراسة سيبكيو مباشرة
طبقات )بفتح  الباء كالكاك، بمعنى التفاح أك رائحتو، كلقبو بالحارثي ألنو مكلى بني الحارث ( 4)

(. 66/ النحكييف كالمغكييف، لمزبيدم
كأنٌيـ  ال يريدكف نيطؽ  :بضـ الباء كسككف الكاك كفتح الياء كىك نطؽ الفرس لالسـ، أم( 5)

ٍيو) . في آخر االسـ، لككنيا ندبة (كى
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 ]جياز النطؽ في عراسة سي ويو ]
 الحمؽ، كالفـ  كأجزائو :  يعرؼ مف آالت النطؽ الطبيعيةسي ويوكاف 

كالمساف، كالحنؾ األعمى، كاألسناف، ثـ الشفتيف، كاألنؼ  كيظير مف بعض ما 
:  يقكلو في كتابو أٌنو يعٌد مف آالت النطؽ

  أيضان، كليس ذلؾ غمطان، ألٌف الصدر يحتكم عمى الرئة، كالرئة ىي (1)الّصػعر
 جكىر كٌؿ صكت لغكم،  –كما رأينا –، الذم ىك (2)مصدر النَّفىس

كػٌؿ كاحدة مف آالت النطؽ المذككرة إلى أقساـ، اكتفي ًبًذكر سي ويو كيقٌسـ 
. بعضيا، لئال أيمٌؿ سامعي
 في تقسيمو لألسناف، كقد قٌسميا مبتدئان مف الكسط  –مىثىالن - نشاىد غاية التفصيؿ 

. (3)إلى الثنايا، كالرباعيات، كاألنياب، كاألضراس
ٍف قٌسمو سي ويو،  فإٌف (4)كيخالؼ ىذا التدقيؽ معاممتو لمحمؽ  إلى أقصى   (5)  كا 

 كال أجزاءىا (6)الحمؽ، كأكسط الحمؽ، كأدنى الحمؽ، لـ يكف يعرؼ الحنجرة
،  (8)، كاألكتار الصكتية(7)كالمزمار

                                                 

  ( مخطكط6/462) ككذا ما ركاه السيرافي عف سيبكيو في شرحو لمكتاب 4/174الكتاب ( 1)
، ككأنو أدرؾ صدل معٌينان يخرج مف داخؿ جياز النطػػؽ، (صكت الصدر)كفي الكتابيف ذيًكر 

. كلعٌمو صكت حركة األكتار الصكتية في الحنجرة
. يقصد ىكاء الزفير الذم يحمؿ األصكات معو( 2)
. 4/433الكتاب ( 3)
ىك التجكيؼ الذم يقع بيف الحنجرة كأقصى الفـ، كىك مخرج لما يعرؼ بأصكات : لحمؽ( 4)

  ..…الػحمؽ، كاليمزة، كالياء، كالعيف، كالحاء 
. مع قصر طكلو( 5)
. تجكيؼ يقع فكؽ القصبة اليكائية كأسفؿ منطقة الحمؽ( 6)
كىك يحمي مجرل  (لساف المزمار)ىك الفراغ الكائف بيف الكتريف الصكتييف، كغطاؤه يسمى ( 7)

. التنفس في أثناء عممية األكؿ كالبمع
ىما شريطاف عريضاف ييشبياف الشفتيف، يمتداف أفقيا، كيمتقياف عند البركز المسمى بػ ( 8)

كىما مف أبرز أجزاء الحنجرة كألكضاعيما دكر كبير في العممية الصكتية مف  (تفاحة آدـ)
حيث االىتزاز الذم يسٌبب الجير، كابتعادىما كعدـ اىتزازىما الذم ينتج عنو اليمس، أك 

. (صكت اليمزة)إغالقيما تماما الذم ينتج عنو 
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، فإٌف األسناف مكشكفة لمرؤية، كأٌما الحنجرة  (1)كسبب ىذا االختالؼ كاضح
 يجترئ سي ويو، كما أظٌف (2)كأجزاؤىا كعمميا فتقتضي مالحظتيا إلى التشريح

، (4)، أك األشعة المجيكلة(3)(منظار الحنجر)عميػو، أك إلى بعض اآلالت الفنية كػ 
، كلـ يكٍف مثؿ ىذه اآلالت بيف يديو، (4)المجيكلة

ٍف ثبت أٌف  سي ويو، ككفى بذلؾ عيذران يعتذر بو  لعدـ معرفتو بالحنجرة، كعمميا، كا 
 منعو مف أٍف يفيـ بعض المسائؿ الصكتية  سي ويو في مدارؾ(5)الخمؿ المذككر

. حٌؽ الفيـ، كما سنرل فيما بعد
. بيا سي ويو  ىذا أىـ ما كجب إيراده في آالت النطؽ  الطبيعية، كمعرفة

 ]َوْصؼ سي ويو لألصوات [
رىل نيصغي إلى األصكات المنتجة بكاسطة ىذه  فقد حاف لنا أٍف ننظر، أك بالحى

ٍصؼ لى كى ليا، كلكف قبؿ الخكض في ىذه الجزء مف مكضكعنا  سي ويو اآلالت، كا 
 : البٌد أف نسأؿ سؤاالن ابتدائيان   ىك– كىك معظمو –

 إعراكًا صريحًا ؟ (مبنى الصوت)أأعرؾ سي ويو  
. ، أدركو نبـ: عمى ىذا السؤاؿفالجواب

 كأسمائيا، يقكؿ (6)كيدٌؿ عميو أٌنو في بعض أماكف كتابو يفٌرؽ بيف الحركؼ أنفسيا
: (باب ما أيميؿ عمى غير قياس)يقكؿ مثال في آخر 

                                                 

. بيف التفصيؿ في الًذٍكر في مكضع، كعدـ التفصيؿ في مكاضع أخرل:  أم( 1)
لـ ييٍعرؼ التشريح في الدراسة الصكتية عند العرب إال في فترة متأخرة عف سيبكيو، فقد ظير ( 2)

في دراسات األطباء كالحكماء التي كانت ليـ عناية متميزة في ىذا المكف مف الدرس المغكم 
أسباب حدكث )في رسالتو  (ىػ428)، كابف سينا (المثغة)في رسالتو  (ىػ260)منيـ الكندم 

. كىما منشكرتاف (الحركؼ
ىك منظار يرصد حركة الكتريف الصكتييف في أثناء النطؽ، بمساعدة ضكء خاص بكجو ( 3)

مرآة بذراع طكيمة، تكضع في أقصى الفـ بشكؿ عمكدم عمى الحنجرة فينعكس الضكء مف 
. المرآة عمى الحنجرة  فييرل بكضكح

يمكف أف تصٌكر حركة كؿ عضك مف أعضاء النطؽ، كتزداد أىميتيا في رصد األعضاء ( 4)
. غير المكشكفة لمعيف

. لعمو يقصد الفارؽ بيف كصفي سيبكيو التفصيمي، كاإلجمالي( 5)
. (نفسيا)في األصؿ ( 6)
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. (1)" ألٌنيما أسماء ما ييمفظ بو  (تا)ك  (با)إٌنو في حركؼ المعجـ تجب إمالة "
 أٌنو في أكثر األحكاؿ عٌبر عف الصكت المنطكؽ المسمكع ومف  واعث األسؼ

كلكٌف ىذا .  (2)(الحرؼ)كعف عالمتػو المخطكطة المرئيػة بمفػظ كاحد، كىك 
التقصير ىك خمؿ في االصطالح أكثر مف ككنو خمالن في اإلدراؾ، كيقتضي 

 لـ يعتادكا في ىذه النقطة (3)اإلنصاؼ أف نعترؼ بأف كثيريف مف العمماء الغربييف
: تعبيرا كاضحا إلى اآلف حتى تجد غيرى كاحد منيـ يتكٌمـ عف

 (Pronunciation of letters) أك(  (pronunciation des letters   ٌنما كا 
:   الصحيح

(Pronuncition des sons) أك(Pronuncition of sounds)
(4) 

 البوامؿ المشتركة في إنتاج صوت كقد أشرنا في مقٌدمة ىذه المحاضرة إلى أفٌ 
 :لغوي ىي ثالثة

. تٌيارالنىفىس الخارج مف الرئة: أوليا -
ما بيف : ثانييا - ما في الفـ، كا  العارض الذم يعرض لو، إما في الحنجرة، كا 

. الشفتيف، أك بيف الشفة السفمى، كالثنايا العميا
 الذم يحدث في الفـ، أك في األنؼ، أك في (الّرنيف)ىك : والبامؿ الثالث-

 كسبب سي ويو،كقد ذكرنا أٌف ىذا العامؿ زىيد األىمية في دراسة أسمكب . الصدر
ٍف ذكػر بعض الظكاىػر التي نعتبرىا سي ويوذلؾ أف   لـ يعرفو، فإٌنو كا 

ككذلؾ معرفتو . لـ يفيـ كيفيتيا كما سنرل(5)(غيٌنة النكف، كالميـ)  تأثير الٌرنيف كػ 
 مازالت ناقصة، فإٌنو لـ يصٍؿ أبدان إلى فرؽ – أعني تيار النفس –بالعامؿ األكؿ 

                                                 

.  كفي عبارة سيبكيو داللة كاضحة عمى التفريؽ بيف ما ييكتب، كما يينطؽ4/135الكتاب ( 1)
كقصد ق في مثؿ ىذا  (…كالمكرر ىك حرؼ )ك  (…فالمجيكر حرؼ )في مثؿ قكلو ( 2)

المجيكر، كالصكت المكرر كمردىذا الخمؿ في االصطالح ىك أنيـ كصفكا :الصكت
. األصكات مف خالؿ الحركؼ

كما - تسامح في التعبير كالخمط بيف الحرؼ كالصكت  (شادة.أ)بؿ حتى المحاضر نفسو ( 3)
. سنرل في مكاضع قادمة

. ىذا تمثيؿ لمخمط  بيف مصطمحي الحرؼ، كالصكت( 4)
. 435، 434 / 4الكتاب ( 5)
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بىيِّف بيفى ذلؾ التيار نفسو، كاألصكات التي ينتجيا  كما يٌتضح مف ككنو  ييعٌبر عف 
. (الصكت)كمييما  بعبارة    
مجٌرد ) المكاضع التي ترينا أنو لـ يقصد بعبارة الصػكت  سي ويوكقىمَّت في كتاب
.   كىك التٌيار المذكػكر(1)أيضان ( سبىبيوي )كلكٍف  (الظاىر السمعي

حيث  (باب الكقؼ في الكاك كالياء كاأللؼ)كمف ىذه المكاضع ما قالو في أكؿ 
   (2)" مخارجيا ميٌتسعة ليكاء الصكت ……ىذه الحركؼ : " يقكؿ

كمع أف تٌيار النفس ( 3)(عدد الحركؼ  العربية كمخارجيا)كمثؿ ذلؾ يكجد في باب 
 بو تساكم إلمامو سي ويو كٌؿ صكت لغكم، فميست معرفة (4) جكىر– كما رأينا –

أنو ييضٌيؽ  منفذ  : (5)، كعممو(البارض)بالعامؿ الذم سٌميناه 
 فيحدث الصكت، إٌما بأٌف النَّفىس (6)النفس، أك يقطعو في مكقؼ مف مكاقؼ طريقو

ما بأٌف النىفىس يحتٌؾ عميو كاحتكاؾ (7)(األكتار الصكتية مثالن )ييٌزز العارض  ، كا 
أك بأٌف النَّفىس  (الزام، كالسيف، كالصاد) في لفظ (8)النىفىس بيف طرؼ المساف كالمٌثة

إٌف :  كقد قيمنا(9)يفٌض سٌدان منع خركجو،كما يقع في النطؽ بالتاء كالطاء مثالن 
 عرؼ العارض المنتج لمصكت معرفة تفكؽ معرفتو بتٌيار النفس، كال سٌيما سي ويو

 الباب الذم عنكانو سي ويوالٌرنيف، كمىف طمب عمى ذلؾ دليال فعميو أف يقرأ  كتاب 

                                                 

فقد ييسٌمى الشيء باسـ سببو،  (االٌتساع الداللي)لعٌمو تسامح في استخداـ ىذا مف باب ( 1)
. الزفير: أم (تٌيار النفس)فالصكت عىرىض محمكؿ مع الجكىر 

. 176 / 4الكتاب ( 2)
. 435 / 4الكتاب ( 3)
كأٌنو اقتبس  كصؼ التيار بالجكىر مف العالمة ابف جٌني الذم كصؼ الصكت بأنو عىرىض ( 4)

. يخرج مع النفس، كلما كاف المحمكؿ عىرىض فالحامؿ البٌد مف أف يككف جكىران 
. عمؿ العارض: أم( 5)
. في نقطة معينة مف مجرل الصكت: أم( 6)
. كىك ما يحدث مع األصكات المجيكرة( 7)
احتكاؾ يسمح لخركج ىكاء الزفير مف منفذ ضٌيؽ، كما ىي الحاؿ في نطؽ  األصكات : أم( 8)

.. الرخكة
. (االنفجارية)كىك ما يحدث مع األصكات الشديدة ( 9)
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عدد الحركؼ العربية، كمخارجيا، كميمكسيا، كمجيكرىا كأحكاؿ مجيكرىا )
. (1)(كميمكسيا كاختالفيا

كال يخفى عميكـ أف ىذا العنكاف ال يخمك مف اإلسياب، كلكف ذلؾ يصٌح عف أكثر 
 سي ويوعناكيف كتابو، بؿ ىك مف سجٌية كتابو كٌمو، كسبب ذلؾ كاضح، كىك أٌف 

كاف طميعة مىف كىتىب في الصرؼ، كالنحك، كعمـ األصكات، كلـ يكف لو أف 
يستعمؿ اصطالحان جاىزان بؿ اضطٌر أف يبتكر كثيرا مف العبارات التي كاف يحتاج 

. (2) أيضا ىوإلييا ليعٌبر عف مدارؾ ييٍحتىمؿ أف المستحدث لكثير منيا
كليس ذلؾ اإلسياب ينقص فىٍضؿ سيبكيو أقؿ إنقاص،  أعني الفضؿ الذم لو، 

تعيينان يعسيريعمينا  (مخارج الحركؼ)بأٌنو في الباب المذككر مف كتابو عٌيف 
.    (3)إصالحو

 ]مخارج األصوات،و اصطالحات أخرى [
  ؟فما ىي ىله المخارج

مخارج الحركؼ أك منافذىا، كال تصٌح ىذه :  فعبارتو– نفسو – سي ويو      أما
فإٌف ما يخرج مف المخارج ليس ىك الحرؼ نفسو، بؿ . العبارة إال عمى االختصار

. (4)تٌيار النَّفىس، الذم ىك العامؿ األكؿ في إنتاجو
: كالنَّفىس لو طريقتاف في الخركج

، كما ىي الحاؿ في السيف كالصاد كغيرىا مف (5)إٌما حيف كجكد العارض -
. الحركؼ الٌرخكة

. أٌما بعد زكاؿ العارض، كما في التاء كالطاء، كسائر الحركؼ الشديدة -

                                                 

. 431 / 4الكتاب ( 1)
. إيضاح كبياف ما يىًرد مف أفكار-أيضا - كفي أكبر الظف أنو يقصد( 2)
لقد عرؼ ىؤالء النحاة النفس، : " ىذه شيادة مينًصؼ، كمثمو قاؿ المستشرؽ الفرنسي كانتينك( 3)

كقاؿ ." كدرسكا دراسة تفصيمية النطؽ الفمكم بجميع صفاتو كما كصفكه كصفا دقيقا جدا
دركس ).  كنظرية مخارج الحركؼ عند النحاة العرب نظرية أحكمكا ضبطيا بعناية: أيضػان 

 ( 31، 20: في عمـ أصكات العربية
. كالحامؿ لمصكت أيضا( 4)
. مف خالؿ منفذ ضٌيؽ يحدث في نقطة معينة مف مجرل النفس( 5)
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 اصطالحاف يرادفيما في بعض سي ويو يكجد عند  المخرج  والمنفل   كما عدا 
المكضع الذم يضٌيؽ :والمقصوع منيما، (1)الموضع، والمبتمع: األحكاؿ كىما
ىك : كقد حزرتـ غالبان أٌف ىذا المكضع أك المعتمد. (3) أك يقطع،(2)طريؽ النَّفىس

أنو -  أيضان –مكضع العارض الذم قد أكثرنا الكالـ عنو، كتدرككف بال صعكبة 
 أف يككف مكضع العارض مكاف خركج النفس – كليس مف الالـز –مف الممكف 

 نقطع – مثالن – ( اء) ػ فإذا نطقنا .سي ويومخرج الحرؼ، حسب اصطالح : يعني
، ثـ نيزيؿ الشفة السفمى عف الشفة (الباء)طريؽى النفىس بشفتينا، فبينيما مكضع 

 . (4)أيضا (مخرج الباء)العميا، كنيخرج النفس مف بينيما، فيناؾ 
 فإٌف مكضعيا الشفتاف كمكضع، الباء، – مثال ن –كيخالؼ ىذه الحاؿى حاؿي الميـ 

. (5)كلكٌف مخرجيا ليس مف الشفتيف بؿ مف األنؼ

                                                 

.  …  كما بعدىا 434  / 4الكتاب ( 1)
. (االحتكاكية)مع األصكات الرخكة ( 2)
. (االنفجارية)مع األصكات الشديدة ( 3)
. إف مخرج صكت  الباء، كمكضع خركج النفس ىك كاحد: يريد أف يقكؿ( 4)
يريد أٌف قطع الصكت بكاسطة العارض مع الميـ يككف مما بيف الشفتيف، غير أف ىكا ء ( 5)

. الصكت يتسٌرب مف األنؼ
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أيضان، إال أف مكضعيما  (الداؿ كالنكف)عف  (الباء كالميـ)كيصٌح مثؿ ما قيمنا في 
بيف طرؼ  " (2)-  ال يعرؼ بعدي عبارة المٌثة  سي ويوحيث كػػاف- ، أك (1)ىك المٌثة

. (3)"المسػاف كأصػكؿ الثنايا 
]يعني مف الحركؼ[كمنيا  : " نفسو سي ويوفيا ىك قكؿ

حرؼ شديد يجرم معو (4)
الصكت، ألٌف ذلؾ الصكت غٌنة مف األنؼ، فإٌنما تخرجو مف أنفؾ، كالمساف الـز 

 لـ يجر معو الصكت، كىك النكف، (6)، ألنؾ لك أمسكت بأنفؾ(5)لمكضع الحرؼ
 (7)".ككذلؾ الميـ

 ] قّوة الصوت [
 أٌف العارض المنتج لمصكت –كما قد رأينا ككما سنرل – سي ويو كلـ يفيت

يختمؼ مكانا كدرجة  كمٌدة كقٌكة، إال أٌنو يعٌد قٌكة النطؽ مف مميزات  الحركؼ 
 .(9)، كلسنا بمقتنعيف أف ذلؾ صحيح (8)المجيكرة 

                                                 

 ..يريد أٌف مخرج الداؿ كالنكف مف المٌثة، كتنفرد النكف بغٌنة مف األنؼ( 1)
ٍصؼي سيبكيو بأنو ال يعرؼ مصطمح المثة غير دقيؽ في أكبر الظف، فقد كرد المصطمح ( 2) كى

كسيبكيو مالـز لمخميؿ قبؿ سفره إلى بالد فارس  (العيف)في كتاب شيخو الخميؿ بف أحمد 
كبعد عكدتو، كلكف إسياب سيبكيو ميؿي إلى التدقيؽ في كصؼ المخارج، كزيادة اإليضاح  

. ًلعمـ لـ يألٍفو العرب بعد
(. 433 /4الكتاب )يقصد مخرج الداؿ  ( 3)
. زيادة مف المحاضر عمى قكؿ سيبكيو لإليضاح (يعني مف الحركؼ)عبارة ( 4)
.  ىذا التمثيؿ لما يككف عارضو في الفـ كخركج ىكائو مف األنؼ(5)
. دليؿ عمى العناية بالمنيج  التجريبي (.…مىٍسؾ األنؼ )عبارة ( 6)
. 435 /4 الكتاب (7)
. 450 /4 الكتاب (8)
لـ تكف عند سيبكيو كالقدماء ضكابط دقيقة لقكة األصكات كضعفيا ، ك ما جاء عنيـ كالـ ( 9)

باب اقتراف : كتابنا   التفكير المغكم عند العرب: ينظر)نسبي في مكاقع صكتية معينة 
. (األصكات كتنافرىا
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زالتو   البارض وا 
، كأٌما إزالة العارض (المكضع) لمعارض  فقد ذكرنا أٌنو  سي ويوأٌما اصطالح

ٍفع المساف فيعٌبر عنيا ًبرى
 يستعمؿ ىذه العبارة حتى عف  سي ويو، كمف الغريب أفٌ (1)

 .(2)مثالن  (الكاك)عف حرؼ ال نصيب لمساف في إخراجيا كػ 
 ] تّيار النفس [

  سي ويوكالبٌد أف ندمج ىنا مالحظة لئال يشتبو أحد بيف اصطالح
كاصطالحنا، 

أٌما  نحف فقد تيقٌنا  أٌف تٌيار  النَّفىس  ىك أساس كٌؿ صكت لغكم ميما كاف .
 .(3)نكعو

 فمـ يعًف النفىس إاٌل لنكع مخصكص مف الحركؼ، كىي سي ويو أما 
كيتٌضح لنا سبب ىذا الغمط حيف نخٌص النظر إلى صفات الحركؼ  ،(4)الميمكسة

 .(5)المجيكرة كالحركؼ الشديدة

                                                 

. 3/530الكتاب ( 1)
كىذه الكاك  (اخشىٍكا كاقدا) ،حديث سيبكيو ىنا عف الكاك غير المدية في مثؿ 4/442الكتاب ( 2)

لمساف فييا نصيب، كتكييؼ معيف حاؿ نطقيا يختمؼ عف شكؿ الفـ مع الكاك المدية، فيناؾ 
باإلضافة إلى استدارة الشفتيف، فمعٌؿ سيبكيو أحس . حركة في أقصى  المساف مع غير المدية

. بيذا الكضع النطقي، كالدرس الحديث معو في ىذا التحديد
ىكاء )ال أظف أف سيبكيو يخػالؼ ىذا التصٌكر، بدليؿ تعبيره أحيانا عف تيار النفس بػ ( 3)

مع ." كمف الحركؼ الشديد كىك الذم يمنع الصكت أف يجرم فيو:  "مف ذلؾ قكلو (الصكت
أف المنع لتيار النفس الذم يحمؿ الصكت، إف لـ يكف ىذا الرأم كاضحا عند سيبكيو، فقد 

(. 1/6سر صناعة اإلعراب )صٌرح بو ابف جنٌي في كتابو 
أخذ المحاضر ىذا  الرأم مف تعريؼ سيبكيو لمميمكس الذم ذكر فيو جٍرم  النفس ( 4)

 (.4/434الكتاب،  )
مع المجيكرة، كعدـ  (منع النفس)اعتمد المحاضر في تغميطو ىذا عمى أف سيبكيو ذكر ( 5)

 .ذكر النفس مع الشديد، كسيأتي ذكرىما



 م2010/هـ1432                                   (       58) العدد –آداب الرافدين 

 27 

  ملىب سي ويو في تقسيـ الحروؼ
:  الشعيعة والرخوة -1

 في تقسيـ الحركؼ، ال يدىشكـ بعد ما  سي ويو إلى مذىب(1)كييدينا ذلؾ
ـٌ ًبكىكف العارض  سي ويوأسمفنا أف ـٌ في تقسيـ الحركؼ بكجيًة نظرو مثؿ ما أل  لـ يم

كامال حتى  يقطع مخرجى النَّفىس تماما أك ناقصا حتى ييبقي لو مخرجان كاسعا كاف 
 وعف النوع الثاني ،(2) الحروؼ الشعيعةعف النكع األكؿ سي ويو أك ضيقا، كيعٌبر 
 (الشعيع)ومف الحروؼ : "وىا ىو قولو في ىليف النوعيف. (3) الحروؼ الرخوة

وىو اللي يمنع الصوت أف يجري فيو، وىو اليمزة، والقاؼ، والكاؼ، والجيـ، 
الحج، ثـ مععَت صوتؾ لـ : والطاء، والتاء، والعاؿ، وال ػاء، وللؾ أّنؾ لو ُقمت

الياء، والحاء، والغيف، : الرخوة وىي]مف الحروؼ:  أي[يجػِر للؾ، ومنيا 
والخاء، والشيف، والصاع، والضاع، والزاي، والسيف، والظاء، والثاء، واللاؿ، 

الطَّس، واْنَقض  وأش اه للؾ أجريت فيو الصوت إْف : " والفاء، وللؾ أنؾ إلا قمتُ 
، فيّتضح مف للؾ أف سي ويو وجع الَفرؽ السمبي  يف الحروؼ الرخوة (4)"شات

في أف الرخكة يمكف مٌدىا، كالشديدة يتعٌسر مٌدىا،كال شٌؾ أف لو   والحروؼ الشعيعة
  (.5)الحٌؽ في ذلؾ

 ] الّضاع [
إال أنو عىٌد مف الرخكة حرفان خرج منيا بعده في كثير مف الميجات العربية، 

رىبى : ، فإٌنيا ليست اآلف مف الٌرخكة، إال في لفظ مىف قػاؿالضاعكىك   مثالن  –ضى

                                                 

 .كالمو السابؽ: أم( 1)
كىي التي يقطع معيػا مجرل اليكاء الخارج تماما في مكضع تكٌكف الصكت، ثـ ييفرج عنو ( 2)

 .مباشرة، فيخرج بشٌدة محدثان الصكت الشديد
ييترؾ لو منفذ : كىي التي يضٌيؽ عمى مجرل اليكاء معيا  في مكضع تكٌكف الصكت،  أم( 3)

 .يخرج منو، مع اختالؼ بيف األصكات في شكؿ ىذا المنفذ كحجمو
 .4/434الكتاب ( 4)
أٌيد الدرس الصكتي الحديث سيبكيو في ىذا الفرؽ السمعي بيف الرخكة كالشديدة، فاألصكات ( 5)

الرخكة تٌتسـ بصفة االستمرار النطقي لذا يمكف مٌدىا كالتغني بيا ماداـ تيار النفس مستمرا، 
أما الشديدة  فٌتتسـ باآلنية كاالنتياء مباشرة بعد إزالة العارض،كليذا ال يمكف ترديدىا  
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، كأما في النطؽ المعتاد في مصر يعني بضاد مقدَّمىة (1)بضاد جانبية المخرج
. (2)المخرج، فقد لحقت فيو الشٌدة

 ] الجيـ [
، كما أنو كاف شديدا في (3)ىك شديد في لفظ المصرييف- أيضان - كىناؾ حرؼ
، كأما في المفظ المعتبر فصيحا عند المتعممػيف في (الجيـ)لفظ سيبكيو كىك 

.   (4)شديدة في أٌكليا، كرخكة فػي آخرىا: عصرنا، فالجيـ فيو

                                                 

تحديد سيبكيو ليذا الصكت صحيح مخرجا كصفة، ألنو كصؼ صكتا ينطؽ في عيده، ( 1)
فمخرجو مما يمي كسط الحنؾ مع التصاؽ المساف بأحذ جانبي الفـ، صكت ليس لو شريؾ في 

إف شئت : ككذا قاؿ ابف جني". ليس مف مكضعيا شيء آخر :" المخرج، كفيو قاؿ سيبكيو
ف شئت مف الجانب األيسر كالقكالف يثبتاف أنيا ليست لثكية، ."  تكمفتيا مف الجانب األيمف كا 

ىذا المخرج يقكد إلى صفة الرخاكة التي ذكرىا سيبكيو، ألٌف ىكاء الصكت يستمر  في 
الناتج مف التصاؽ المساف باألضراس )الخركج مف جانب الفـ عمى الرغـ  مف كجكد العارض 

كليذا المخرج المتفرد، كصفة الرخاكة اعتاص نطؽ الضاد كعسير عمى المساف، كقٌؿ  (الجانبية
مىف أحسف نطقو فمنيـ مف أخرجو ظاء، كمنيـ مف أخرجو داال مفخمة، كمنيـ مف أخرجو 
الما مفخمة  كمنيـ مف أخرجو ذاال، كليذا أفردكا ىذا الصكت برسائؿ خاصة منذ القرف 

الرابع اليجرم،كمف ىنا سٌميت العربية بمغة الضاد، كىي إشارة إلى تفٌرد المغة العربية بيذا 
 .الصكت إذا أيحًسف نطقو، كأٌدم األداء الفصيح

  باقية – إذان –فالرخاكة (ظاء)ألنو ينطؽ داال مفخمة، أٌما في العراؽ كبمداف أخرل فينطؽ ( 2)
إٌف : أم(good)في مثؿ كممة  (g)كىك صكت ينطؽ في مصر كنطؽ الصكت االنجميزم ( 3)

مخرجو تراجع إلى الخمؼ فيك مابيف الكاؼ كالقاؼ، فحافظ عمى شدتو عمى الرغـ مف 
 .التغيير الذم ناؿ منو

رخك - يريد أٌف مف صفة النطؽ المعاصر لصكت الجيـ ىك ككنو مركبا، أم ىك شديد( 4)
 –بمعنى أنو بعد إقامة العارض كالعائؽ لمجرل ىكاء النفس تماما  ( احتكاكي–انفجارم )

 لـ تكف ىناؾ إزالة مباشرة ليذا العائؽ   –الناتج مف التقاء كسط المساف بكسط الحنؾ األعمى 
بؿ يتـٌ انفصاؿ المساف عف الحنؾ األعمى ببطء، كىذا النكع مف االنفصاؿ يسمح ليكاء 

، لذا شٌكؿ ىذا النطؽ حالة فريدة، ألف الغمؽ التاـ  (المساف كسقؼ الفـ)االحتكاؾ بالجانبيف 
يعني الشدة، كاالنفصاؿ غير المفاجئ كخركج اليكاء بقدر ما يعني الرخاكة، كىذا الكصؼ 

: المعاصر يقترب كثيرا مف كصؼ الجيـ الشامية المشربة بصكت الشيف، كأمامنا أمراف
. كصؼ سيبكيو لو بالشدة: أكليما
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 ] المتوّسطة  يف الّرخوة والّشعيعة [
 في أنو ىناؾ حركؼ ىي شديدة مف جية، كرخكة مف –أيضان –  سي ويوكأصاب

. (1)جية أخرل
كقد ذكرنا أٌف   والراء (2)البيف، والالـ، والنوف، والميـ: كعدَّ مف ىذا النكع المشترؾ

ليما مخرج مف األنؼ يخرج منو تٌيار النفس مع أف طريقو مف الفـ  النوف والميـ 

                                                                                                                       

ذا كاف سيبكيو قد نظر إلى المرحمة . كصؼ المحدثيف لو بالتركيب مف الشدة كالرخاكة: ثانييما كا 
كىي حالة الغمؽ التاـ  أسكة باألصكات الشديدة األخرل،كعدـ -األكلى مف نطؽ الصكت 
فقد أصاب، ككصفو صحيح، أك - كىي االنفصاؿ غير المفاجئ -العناية بالمرحمة الثانية 

أنو كصؼ لنا صكتا  يينطؽ في عيده بصفة الشٌدة، كقد جاء في آثار سيبكيو كالقدماء 
عمـ المغة العاـ لمدكتكر كماؿ )ينظر . كىك شديد ال محالة (بيف القاؼ كالكاؼ كالجيـ)صكت
 (.125:بشر

بمعنى أنيا ال تتصؼ بصفة األصكات الشديدة  (بيف الرخكة كالشديدة)اصطمح عمييا سيبكيو ( 1)
. كىي الغمؽ التاـ لطريؽ اليكاء، كال بصفة األصكات الرخكة كىي ترؾ منفذ لخركج اليكاء

 ال ىي تتصؼ بقطع اليكاء كما ىي الحاؿ مع اليمزة، كال بسيكلة خركج  — مثالن –فالعيف 
اليكاء كما ىي الحاؿ مع الحاء، فيي حالة كسطى بينيما أم يمكف أف يجرم ىكاء النفس 

أف العارض :حاؿ النطؽ بيا، كلكف ليس كجريانو مع الحاء كليذا قاؿ المحاضر فيما بعد
ليس بمٌتصؿ بؿ ىك متفٌتر، كلـ يخؿ  صكت العيف مف خالؼ، فأغمب الدراسات الصكتية 

الحديثة عٌدت صكت العيف ضمف األصكات الرخكة، غير أف المستشرؽ األلماني برجشتراسر 
يرل أف العيف تتمٌيز بنطؽ متنٌكع فقد تككف أحيانا شديدة، كأحيانا رخكة كعند التدقيؽ، فيي 

أم الشديدة )إنما تمٌثؿ حالة كسطى بيف األصكات الرخكة المجيكرة كبيف سائر األصكات 
ٍعؼي حفيفيا يقٌربيا مف النكف كالميـ كالراء، كقاؿ : )أنيس فقاؿ.، كتابعو د(كالرخكة الميمكسة ضى

 كقٌمة االحتكاؾ مسٌكغ ظاىر …إنيا  أقؿ األصكات االحتكاكية احتكاكا : كماؿ بشر.د
سيبكيو في ذلؾ = =لضٌميا إلى ىذه األصكات المتكسطة ، كفي أقكاؿ ىؤالء تأييد لتصنيؼ  

/ ، ك األصكات المغكية 15/ التطكر النحكم لمغة العربية ):ينظر. الزمف المكغؿ  في القدـ
. 156/، كعمـ المغة العاـ 88

فالنكف كالميـ  يٌتسماف بكجكد العارض  كما يحدث مع األصكات الشديدة ، غير أف اليكاء ( 2)
يجد لو طريقا مف األنؼ، فيخرج في الكقت الذم يككف العارض فيو قائما،فيي حالة ال تيشبو 

عمما أف  (…حرؼ شديد يجرم فيو الصكت ): الشديدة  كال الرخكة،  كفييما قاؿ سيبكيو
. الشديد الخالص ال يجرم معو ىكاء النفس
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 فيما مف ىذا النكع، ألٌف العارض  والبيف(1)الراءمقطكع بالمساف، أك الشفتيف، كأما 
 فإٌف طرؼ المساف يمـز فييا المٌثة، الالـكأما . فييما  ليس   بمٌتصؿ بؿ ىك متفٌتر
 حسب (3)كيصٌح نفس ذلؾ في الضاد. (2)كلكٌف النىفىس يخرج مف جانبي المساف

ٍف كاف سيبكيو لـ يذكرىا ىنا .  المفظ القديـ، كا 
ىلا أىـّ ما أرعت أف أقولو في الحروؼ الرخوة، والحروؼ الشعيعة، ويجب عمينا 

.  بع للؾ أف ننظر إلى الحروؼ المجيورة  والميموسة
 ] (4)المجيورة والميموسة[

: عف ىذيف النكعيف مف الحركؼ سي ويو يقكؿ

                                                 

زالتو نتيجة تكرار ضربات المساف عمى ( 1) لمراء حالة متفٌردة أيضا، كىي تكرار إقامة العارض كا 
المثػة، كلكال ىذا الترٌدد عمى المثة لضاعت معالـ صكت الراء، فال ىك بالشديد، كال ىك 

". ىك حرؼ شديد يجرم فيو الصكت لتكريره : "بالرخك، قاؿ فيو سيبكيو
مع صكت الالـ  يبقى العارض قائما، مع خركج اليكاء في الكقت نفسو مف جانبي المساف، ( 2)

كلـ يعترض عمى الصكت : " كىي حالة ال تشبو نطؽ الشديدة كال الرخكة كفيو قاؿ سيبكيو
". كليس كالرخكة . …كاعتراض الحركؼ الشديدة 

تشترؾ الالـ كالضاد بالجانبية، فمع الالـ يخرج اليكاء مف جانبي المساف، كمع الضاد ( 3)
. ينحرؼ المساف إلى أحد جانبي الفـ عمى كفؽ النطؽ القديـ

 تصنيؼ صكتي مبني عمى حالة اىتزاز –عمى كفؽ الدرس الحديث – الجير كاليمس ( 4)
الكتريف الصكتييف، أك عدميا حاؿ النطؽ بصكت ما،  فالمجيكر ىك الصكت الذم ييتٌز 

معو الكتراف الصكتياف،أما الميمكس فيك ما ال ييتٌز معو الكتراف الصكتياف، كشيء طبيعي 
أال يعرؼ سيبكيو الكتريف الصكتييف في ذلؾ الزمف المكغؿ في  القدـ، كلكف مف المعمـك أف 

حركتي الكتريف ىك حدث صكتي داخؿ الحنجرة، كفي أكبر الظف أف سيبكيو أحٌس بيذا 
ىذه الحركؼ إذا : " الحدث فنسبو إلى الصدر، ففي حديثو عف بعض األصكات المجيكرة قاؿ

ألنيف يخرٍجف مع التنفس ال بصكت :"  أما عف الميمكسة فقاؿ…".خرجت بصكت الصدر 
نما الفرؽ بيف :" كصٌرح السيرافي شارح الكتاب فقاؿ (175-174  /2)".   الصدر  كا 

المجيكر كالميمكس أنؾ التصؿ إلى تبييف المجيكر إال أف يدخمو الصكت الذم يخرج مف 
 /6شرح كتاب سيبكيو )"…الصدر، فالمجيكرة كميا ىكذا يخرج صكتيف مف الصدر 

كعمى العمـك فىمىع عدـ ذكر سيبكيو لألكتار الصكتية لكٌنو صٌنؼ األصكات عمى كفؽ (.462
الجير كاليمس بشكؿ كاد يطابؽ ما تكٌصمت إليو الدراسة المعممية الحديثة كىنا المفخرة 

. الكبرل
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فاليمزة، كاأللؼ، كالعيف، كالغيف، كالقاؼ، كالجيـ، كالياء، : المجيورةفػأٌما " 
كالضاد، كالالـ، كالنكف، كالراء، كالطاء، كالداؿ، كالزام، كالظاء، كالذاؿ، كالباء، 

فالياء، كالحاء، كالخاء، : كأٌما الميمكسة. (1)كالميـ، كالكاك،فذلؾ تسعة عشر حرفان 
كالكاؼ، كالشػيف، كالسيف، كالتاء، كالصاد، كالثاء، كالفاء، فمذلؾ عشرة أحرؼ، 

نىع  النفىسى أف يجرم حتى ينقضي : فالمجيكر حرؼ أيٍشًبع االعتماد في مكضعو، كمى
 في (2)االعتماد عميو كيجرم الصكت، كأما الميمكس فحرؼ أيٍضًعؼ االعتماد

، كأنت تعرؼ ذلؾ إذا اعتبرت فردَّدت (3)، حتى جرل النفسي معو…مكضعو 
ٍرم النفس، كلك أردَّت ذلؾ في المجيكرة لـ تقدر(4)الحرؼ . (5) مع جى

                                                 

ٍصر سيبكيو لممجيكرة جاء عمى كفؽ نطقيـ في ذلؾ الزمف، أما عمى كفؽ النطؽ ( 1) حى
. مف ىذه المجمكعة (اليمزة، كالقاؼ، كالطاء): المعاصر فقد أيخًرجت األصكات

إشباع االعتماد في المكضع كضعفو عبارتاف يمفيما الغمكض، لذا انقسـ مف جاء بعده بيف ( 2)
مرٌدد، أك شارح أللفاظو،كمعمف أف المجيكر يمتاز بالكضكح كالقكة عمى خالؼ الميمكس ذم 
االعتماد الضعيؼ، كقد تفٌرد المغكم الجزائرم األخ الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح بتفسير 

قكة االعتماد كتأييد كجكده في المجيكر دكف الميمكس، فبعد أف نقؿ ايضاح أبي الحسف 
فيذا النقر : "قاؿ الدكتكر( قكة االعتماد كقكة النقر)كىك أف  (ىػ388)عمي بف عيسى الرماني 

حاصؿ المحالة بفضؿ تمٌدد الجمدة المخاطية في مكضع الحرؼ، كقد قسنا ذلؾ بآلة خاصة 
تكنكلكجيا المغة كالتراث : انظر بحثو) ."كبينا أف التكٌتر زائد في المجيكر دكف الميمكس

 .نسخة ميداة منو (العربي المغكم األصيؿ
 عمى تقارب الكتريف الصكتييف في – في أكبر الظٌف –منٍػعي النفس كجريو صفتاف مبنٌيتاف( 3)

الحنجرة، كتباعدىما فإذا تقاربا مع المجيكر لييتزا مف أجؿ أف يتـٌ الجير، فيما يكاداف 
ف ابتعدا مع الميمكس كتراجعا، فالنفس جار  .يسٌداف مجرل اليكاء، كىذا ىك مىٍنع النفس، كا 

. الحرؼ الميمكس: يريد( 4)
فمقياس التمييز عند سيبكيو، ىك جٍرمي النفس كاستمرار خركجو مع إخفاء الصكت، فإٍف ( 5)

ال فالمجيكر، فيجكز ترديد السيف مع إخفاء صكتيا دكف أف  أمكف ذلؾ فيك الميمكس، كا 
سسسسسس ك كككؾ، كال يمكف ىذه الترديد مع الداؿ مثال، : تضييع معالـ الصكت تقكؿ

ألنيا تتحكؿ مع اإلخفاء إلى تاء، كتتحكؿ القاؼ مع الترديد إلى كاؼ أك خاء ىذا باإلضافة 
إلى أف سيبكيو مٌيز بينيما في غير ىذا المكضع، كىك األمر الذم يقٌريو مف تمييز 

المحدثيف، كمفاده أف المجيكرة تخرج مع صكت الصدر،بخالؼ الميمكسة التي ال يرافقيا 
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ٍصؼي سيبكيو لمحركؼ المجيكرة كالميمكسة، كمىف قرأه فربما يظٌف  (1)"عميو ىذا ىك كى
أٌف الفرؽ بيف النكعيف يتكٌقؼ عمى ككف االعتماد في المجيكرة أقكل منو في 

 يضعي طرؼى لسانو عمى المٌثة  – مثالن –الميمكسة، يعني أفَّ الناطؽ بػ الداؿ كالزام 
تفكؽ القٌكة العاممة في النطؽ بالتػاء أك السيف، كليس مف المستحيؿ أٌف ذلؾ  بقٌكة

. أيصحُّ ذلؾ الرأم؟:   لكٌف مكضكع الشٌؾ ىك عندنا(2)سي ويوكاف بالفعؿ رأم 
، فإفَّ مراقبة الميجات  كيجب عميَّ أف أصٌرح بكٌؿ الصراحة أني ما أظٌف أٌنو يصحُّ

 حيف – مثالن –العربية الحديثة  ال تدٌلنا عمى قٌكة خصكصٌية في لفظ الداؿ كالزام 
. نقابميما بالتاء كالسيف، إال في ليجة كاحدة فقط سنذكرىا فيما بعد

:  أف نقكؿ– مف اآلف –كيمزمنا 
 عمى أحكاؿ مخصكصة سيتمك –أيضا –إٌف تقكية المفظ منحصرة ىناؾ 

بيانيا  كلكٍف قبؿ أف نخكض في دراسة تمؾ الخاصية، يجب أف نكٌجو النظر إلى 
عف - أيضا–، كىك مكضع بحث فيو سي ويػومكضع غير الػذم سردنػاه مف كتاب 
باب الساكف الذم يككف قبؿ آخر ) ك ذلؾ  في الَفرؽ  يف المجيورة والميموسة،

كاعمـ أٌف مف : " ، يقكؿ ىناؾ(3)(الحركؼ فىييحٌرؾ لكراىيتيـ التقاء الساكنيف
بة  الحػركؼ حركفػان ميٍشرى

ًغطت مف مكاضعيا(4) ، فإذا كقفت خرج معيا مف (5) ضي
ٍيته كنبا المساف عف مكضعو، كىي كى القاؼ، :  كذلؾ…( 6) حروؼ القمقمةالفـ صي

:  كالجيـ، كالطاء، كالداؿ، كالباء، كالدليؿ عمى ذلؾ أنؾ تقكؿ
                                                                                                                       

صكت الصدر، كرٌجحنا في مثؿ ىذا أٌف صكت الصدر ىك الحدث الصكتي داخؿ الحنجرة 
. نتيجة حركة الكتريف الصكتييف

 .4/434الكتاب ( 1)

. ىذا تفسير بعيد، لـ يقصده سيبكيو، كلـ يقيؿ بو أحد مف عمماء العربية( 2)
. 4/173الكتاب ( 3)
يريد أصكاتا ألحقت بصكيت، كلـ يشمؿ ىذا اإللحاؽ المجيكرة كٌميا، بؿ بأصكات محٌددة ( 4)

.  سيذكرىا
كيت الالحؽ)يريد بالضغط ىنا ( 5) ألصكات القمقمة، كليس شيئا آخر يريد المحاضر  (نطؽ الصُّ

. أف يصؿ إليو
تصنيؼ لمجمكعة صكتية تمٌيزت بحالة خاصة في أثناء الكقؼ عمييا كىي أف : القمقمة( 1)

. يتبعيا صيكيت مف أجؿ تحقيؽ معالـ أصكاتيا كبياف خكاٌصيا األساسية
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َويت، الِحْلؽْ   كبعض ،(2) لشّعة َضْغط الحرؼ(1)فال تستطيع أف تقؼ إ  مع الصُّ
      (3)"العرب أشٌد صكتا،كأٌنيـ الذيف يركمكف الحركة 

كمف الميٍشربة حركؼه إذا كقفت عندىا خرج معيا نحك النٍَّفخة، كلـ تيٍضغىط ضغط 
ىذا نىشيز، كىذا :   كذلؾ قكلؾ…الزام، كالظاء، كالذاؿ، كالضاد، : األكلى، كىي

ٍفض، كأما الحركؼ الميمكسة فكٌميا تقؼ عندىا مع نىٍفخ، ألنيف يخريٍجف مع  خى
الخ، ىذه أىـٌ ما يقكلو سيبكيو في لفظ الحركؼ ." … (4)التنٌفس ال صكت الصدر

. المجيكرة كالميمكسة في الكقؼ بعد حرؼ ساكف
 أنو الحظو عند الكقؼ عمى سي ويو الذم يزعـ (الصُّويت) ما ىك ذلػؾ :فالسؤاؿ 

 المجيكرة الشديدة ؟
                                                 

. مع الصيكيت الالحؽ بيا( 2)
شٌدة الضغط متأٌتية مف ككف ىذه األصكات الخمسة عندىـ شديدة كمجيكرة ، فمما يكقؼ ( 3)

عمييا، كىي قكاؼو  لمكممات، كالكقؼ  مكضع راحة كسككف، ككذا ضعؼ الدفعة اليكائية 
الخارجة،فخافكا عمى ضياع الجير أك الشدة، كىما مف أبرز معالـ ىذه األصكات، فالجير 

يتطٌمب امتدادا صكتيا إلظياره، كالكقؼ خالؼ حالتو،ككذا الكقؼ يقٌمؿ مف صفة الشٌدة، فمف 
ًبصيكيت، ككأٌنو - حاؿ الكقؼ-أجؿ اإلبقاء عمى ىاتيف الصفتيف معان أيتبع المجيكر الشديد 

 – في الرأم الراجح –فشٌدة الضغط التي عناىا سيبكيو .بمثابة الحركة ليبقى مجيكرا شديدا
 (شػادة)سببيا إعطاء الصكت حٌقو في النطؽ مع إلحاقو بالصيكيت، كليس كما يريد المحاضر

 مع الصكت المجيكر بقكة أشٌد مف – مثال –إثباتو مف أنو يقصد كضع  المساف عمى المثة 
. كضعو حالة النطؽ  بالصكت الميمكس

يريد عمى مستكل الميجات،فيناؾ  مىف يزيد في ىذه الشدة، فعندما ينطؽ أحدىـ بيذا ( 4)
. الصيكيت الالحؽ، فكأنو يريد النطؽ بحركة

(: 4/174)قٌسـ سيبكيو األصكات حالة الكقؼ عمى  أقساـ( 5)
مجيكرة يتبعيا صيكيت نتيجة الضغط عمييا، كىي أصكات القمقمة التي جمعت الشدة : أكليا

.  كقد مٌر ذكرىا– عمى كفؽ نطقيـ القديـ –إلى الجير 
مجيػكرة يتبعيا نىٍفخ، ألنيا لـ تكف شديدة، بؿ جمعت الرخاكة  إلى الجير، كىي : ثانييا

. الزام،كالظاء، كالذاؿ، كالضاد، كالراء
كالالـ، : مجيكرة ال يتبعيا شيء، كىي أصكات جمعت إلى الجير صفات مختمفة: كثالثيا

. كالنكف كالميـ، كالعيف
. ميمكسة يتبعيا نىٍفخ، لخركج ىكاء النفس بحرية مف الحنجرة:كرابعيا
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 :اعترؼ أني أترّعع في الجواب عف ىلا السؤاؿ  يف ملى يف
كيت) أف نفسِّر :أحعىما دث نطقي لـ يكٌفؽ  (الصُّ  إلى سي ويوالمذككر، ًبحى

مالحظتو، إال في الكقؼ عمى المجيكرة الشديدة، كىذا الحدث ىك اىتزاز األكتار 
 عف التاء، كمميِّز – مثالن –الصكتية، كال يخفى عميكـ أٌنو بالفعؿ مميِّز الداؿ 

الزام عف السيف، ىذا التفسير ىك الذم قد ذىبت إليو لما أٌلفت كتابي في عمـ 
فإٌف : ، كلكٌنو فيو نظر(1) كقد مٌرت عمى ذلؾ عشركف سنة سي ويو،األصكات عند

رىل نتيجتو السمعية ال تسييؿ مالحظتيا في أٌم ألاىتزاز األكتار الصكتية، أك با حى
كتمة مف المجيكرة سيكلة تساكم سيكلتيا في المجيكرة الرخكة، كسكؼ تشعركف 

 الزاي، فإنكـ تسمعكف (الرَّْمزْ )ك  (الَفْرعْ ) بػيف كممتي – مثالن –بذلؾ إذا قابمتـ 
 فيساكم طنينيا طنيف الذباب عمى العاؿكأما .  النحؿ(2)تخرج ًبطىنيف ييٍشبو طنيف
كيت في أمثاؿ  سي ويواألكثر، كمع ذلؾ يينكر ، كييثبتو في أشباه (الرٍَّمز) كجكد الصُّ

. (3)(الفىٍرد)
ًفؽ إلى مالحظة المستكر؟ سي ويوأفيجب أف نعتقد أف    فاتتو مالحظة المكشكؼ ككي

ف لـ يكف مستحيال . أظٌف ذلؾ بعيد االحتماؿ، كا 
إلى أف أرٌجح تفسيرا آخر دلَّنا عميو مراقبة رجؿ صنعاني - اآلف -  فمذلؾ أميؿ 

أك  (باء)أك  (داؿ) ، فإفَّ ىذا الرجؿ حيف كقػػؼ عمى(4)كاف معنا في ىامبكرج
غيرىا مف المجيكرة الشديدة كاف يطرد أك يدفع طرؼ لسانو عمى لثٌتو بقكة تيشبو 

، كلـ يكف يفعؿ (5)كػالٍب : عاٍد، أك:  في قكلػو–مثالن -االنفجار، كاف يظير ذلؾ 
                                                 

  في ليدف، كىك كما كصفو كانيتك بأنو تمخيص ألىـ ماجاء في 1911صدر الكتاب عاـ ( 1)
كتاب إماـ النحك العربي مف معمكمات صكتية، أٌما مادة ىذه الرسالة فقد ألقاىا بالجامعة 

. 1931المصرية عاـ 
. يريد صكت النحؿ( 2)
أثبت سيبكيو ىذا الصكت في الداؿ كأخكاتيا مف أصكات القمقمة، إلحساسو بصفة كحالة ( 3)

. نطقية تمٌيزت بيا ىذه المجمكعة دكف األصكات المجيكرة األخرل
. مدينة ألمانية( 1)
ىذا كما يبدك نطؽ خاٌص لذلؾ الرجؿ الصنعاني، كليس تمثيال لميجة صنعاء، فمـ ألحظو ( 2)

، أك 1939ركسي،. طيمة إقامتي فييا، كلـ يمحظو دارسك أصكات ليجة صنعاء أمثاؿ أ
. 1977عبد الغفار ىالؿ:،أك د1987ياسترك أك  بينشت،
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  سي ويو أفٌ – اآلف –، فأظٌف (1)الرخوة،كسائر المجيكرة (الزام)ذلؾ إذا كقؼ عمى 
كاف قد الحظ مثؿ ذلؾ في كالـ عصره، كأف تمؾ الشٌدة في إزالة العارض التي 
نشاىدىا اآلف عند أىؿ صنعاء عند الكقؼ عمى الحركؼ المجيكرة الشديدة ىي 

كيت)  كمف (2). أنو مخصكص بيذه الحركؼ في الكقؼ سي ويوالذم ذكر (الصُّ
كيت  الذم  رأل  سبىبىو في شٌدة الضغط  سي ويوالمحتمؿ أف مالحظة ىذا الصُّ
 بإشباع – ليس في الكقؼ فقط –حممو عمى أف يصؼ المجيكرة في كؿ حػاؿ 

ٍنع النَّفس معيا(3)االعتماد  في مكضعيا، كمى
، ألٌنو (5)، كيسكءني ىذا الكشؼ(4)

 لك صٌح أنو  سي ويو مفخرة، كنت أؤٌمؿ أٍف يمكننا عىٍزكىا إليو، فإفٌ سي ويويسمب 
: لجاز أٍف نقكؿ عثر عمى الصكت الصادر مف األكتار الصكتية في حاؿ كاحدة،

ٍف كاف لـ ييدرؾ ماىٌيػة المجيكرة - إٌنو ، (6) قػد اقترب مف فيميا– حٌؽ اإلدراؾ –كا 
 شعر: كىذا كثير في عصره، كأما إذا كانت الحاؿ كما نظٌف فيمزمنا أف نقكؿ

 أك أحٌس بأٌف الحركؼ المجيكرة ليا ممٌيز يعٌميا، كلمميمكسة ممٌيز آخر سي ويو

                                                 

ٍف ضاؽ ( 3) شيء طبيعي أاٌل يحدث مع المجيكرة الرخكة،ألف اليكاء مستمر الخركج معيا، كا 
  .منفذه

كيت الذم . ىذا افتراض بعيد عف التدقيؽ لعدـ ككف ذلؾ النطؽ صفة عامة لميجة( 4) أما الصُّ
الحظو سيبكيو، فيك نظير ما نسمعو اآلف مف قارئي القرآف الكريـ عند إلحاقيـ أصكات 

حاؿ الكقؼ بصيكيت زائد صغير، كىذه الزيادة تككف بمثابة  (ؽ، ط، ب،،ج، د)القمقمة  
. الحركة الالحقة لمحرؼ

إشبػػاع االعتماد عند سيبكيو ىك صفة لمصكت المجيكر، تتجٌسد في كضكحو، كقٌكة إسماعو ( 5)
نتيجة الكيفية العامة لكضع أعضاء جياز النطؽ معو، كالذم يسٌبب ارتفاع الصكت الذم 

مابيف الضغط عمى مكضع : فمختمؼ فييا (إشباع االعتماد)يعني الجير، أما داللة  تعبير 
. خركج الصكت، أك الضغط عمى النفىس في مكضع خركج الصكت، كالثاني أكلى كأقرب

ٍنعي النفس يحدث بسبب تقارب الكتريف الصكتييف، الىتزازىما في حالة الجير( 6) . مى
. الكشؼ غير صحيح، العتماده عمى مقٌدمات غير صحيحة( 7)
لى ميمكسة، دكف : نعـ( 1) ىك اقترب ًمف فيميا، بدليؿ صٌحة تقسيمو لألصكات إلى مجيكرة كا 

معرفتو باألكتار الصكتية الذم يحدث اىتزازىا صفة الجير، فالجيؿ بالسبب ال يستتبع مطمقا 
 (صكت الصدر)عدـ إدراؾ األثر الناتج عف ذلؾ السبب، ثـ إٌف سيبكيو أحٌس بما أ سماه 

. كرٌجحنا ككنو الحدث الصكتي داخؿ الحنجرة ،كىك اىتزاز األكتار
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ـٌ بحقيقة األمر يعٌميا، كلكٌنو لـ يم
 ىي المجيورة فإٌنو يصعب عمينا الشٌؾ في أٌف (1)

   الحركؼ التي يسٌمييا أصحاب عمـ األصكات مف األكركبييف في عصرنا 

(Voiced consonants)    أك(Consonnes sonores) 
 أك           (voiceless consonants) فيي المسٌماة عندنا الميموسةكأٌما- 

(consonnes  sourdes) 
(2). 

 تمتاز عف الميمكسة بشٌد  األكتار الصكتية  أك مٌطيا المجيورةكمعنى ذلؾ أف 
ى األكتار في لفظيا، فال الميموسة، كأما (3)حتى يستطيع النىفىس مف إطنانيا  فتيرخى

 لـ يدرؾ ىذه سي ويو، كال يدىشنا أٌف (4)تطٌف مع ما يجكز مف بينيا مف النَّفىس
. كاف يجيؿ الحنجرة، كأقساميا-كما قد ذكرنا - الحاؿ حٌؽ اإلدراؾ، ألٌنو 

بمؤٌكدة  (Voiced consonants)   كلكف ليست مطابقة المجيكرة لما نسٌميو
 (5).مادامت الحجج التي قد ييحتٌج بيا عمى تمؾ المطابقة لـ تينقض

، كفي لفظ عصرنا  ال نصيب (الطاء والقاؼ)يعٌد مف المجيكرة سي ويو أٌف : منيا
. لألكتار الصكتية في إنتاجيما

، كأما الميجات فتخالفيا مخالفة شديدة، (6)كلكف ذلؾ ال يصٌح إال عف لفظ المدارس
كأٌنيا ضاد  (الطاء) يمفظكف – مثالن - شديدة، فإٌف سٌكاف جنكب جزيرة العرب 

-:  مثالن –كأٌنيا جيـ المصرييف بإطباؽ، فيقكلكف  (القاؼ)المصرييف، ك
                                                 

ما نريده مف دارس في ذلؾ الزمف المكغؿ في الًقدـ ىك أٍف يقٌدـ دراسة جديرة باالحتراـ، كال ( 2)
تعنينا المقاييس كاألسس التي اٌتبعيا، كقد فىعىؿ  سيبكيو ذلؾ، ككاف مفخرة  كما يقكؿ شػادة 

. نفسو
 كفيو إشارة إلى بعض الباحثيف الذيف قامكا 34/ دركس  في عمـ أصكات  العربية، لكانتينك ( 3)

بالميمكس بحٌجة  ( سكٍردٍ  sourdes)بالمجيكر، كتفسير  (سينيكر- sonores)برفض تفسير 
 يجيمكف األكتار الصكتية، ككذا بحٌجة االختالؼ الحالي في –أف عمماء األصكات العرب 

 W.H.T :جير بعض األصكات كىمسيا، كقد تكٌفؿ كانتينك بالرٌد عمييـ، معتمدان   عمى

Gairdner , the phonetics of arabic (oxford. 1925) 
. تحريكيا كجعميا ذات صكت: أم( 4)
. ليس ليما صكت، النسحابيما  كتباعدىما عف مجرل ىكاء النفس: أم( 5)
( 35: دركس في عمـ أصكات العربية)يراجع نىٍقض كانتينك ليا ( 1)
. العربية الفصحى: يقصد( 2)
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Wiga Faugana madarمىطىر (عمينا)كقع فكقنا : ، يعني .
 .قطعتي كرقة: ، يعني  gada’ t  waragaأك 

كمثؿ ذلؾ يصٌح عف غير ليجة جنكب جزيرة العرب مف الميجات العصرية  
كال . (1)"لكال اإلطباؽ لصػارت الطاء داال :"  نفسو يقكؿسي ويوكزٍد عمى ذلؾ أٌف 

شؾ في ككف الداؿ تستحٌؽ اٍسـ المجيكرة في كؿ معنى، فال قٌكة لمحٌجة المؤٌسسة 
. (2)(الطاء كالقاؼ)عمى لفظ 

أٌنيا ليست مف الحركؼ في أيضا،  كال شؾ اليمزة  عٌد مف المجيكرة سي ويوكلكٌف 
(Voiced consonants)التي نسٌمييا 

، (4)، ألٌف اليمز ىك  إغالؽ المزمار(3)
كمف البدييي أٌف مزماران ميٍغمقان ال صكت لو

ذا كاف(5) قد عٌد اليمزة مف  سي ويو ، كا 
 اليمزة (6)الحركؼ المجيكرة، فسبب ىذا الكىـ غالبان، أٌنو لـ يكٌفؽ إلى تجريد

                                                 

بمعنى أف صكت الطاء يتمٌيز بصفة اإلطباؽ كالجير، فمك ذىب اإلطباؽ منو لبًقي  ( 3)
الجير، كلصار الصكت داال، ألٌف الداؿ مجيكرة مف مخرج الطاء فسيبكيو ىنا حاكؿ إيضاح 

. األمر عف طريؽ التقابؿ بيف صفات األصكات
 ميمكسيف، في حيف عٌدىما سيبكيو – اآلف –نقضى المحاضر حجةى ككًف الطاء كالقاؼ : أم( 4)

مجيكريف، بدليؿ نطقيما  مجيكريف في بعض الميجات المعاصرة التي ىي امتداد الميجات 
العربية القديمة، كىذا ترجيح عمى أف القدماء كصفكا صكتيف مجيكريف في عيدىما، كأٌيده في 

، ككانتينك في كتابو دركس في 16: برجشتراسر في كتابو التطكر النحكم لمغة العربية: ىذا
. ، كأغمب الباحثيف العرب35: عمـ أصكات العربية

.  ليست مف المجيكرة: أم( 5)
إغالؽ المزمار إغالقا تاما، ليتمكف الكتراف مف إنتاج صكت اليمز، كلذا تسٌمى اليمزة : أم( 1)

. ىك الفراغ الكائف بيف الكتريف الصكتييف: بالكقفة الحنجرية، كالمزمار
يريد أف انطباؽ الكتريف بصكرة تامة ثـ انفتاحيما لتحدث اليمزة، كىي حركة كاحدة، ال ( 2)

ال جير مع االنطباؽ  التاـ، فاليمزة ميمكسة عمى رأم المحاضر، كتابعو : تذبذب معيا  إذان 
 General: ،   كالمغكم األمريكي ىفنر في كتابو97/  الدكتكر تماـ حساف في مناىج البحث

  phonetics , 1960  .
. يريد، تجريدىا مف الحركة الالحقة ليا( 3)



 صبيح محود التميمي.د.                                                 أ علم األصوات عند سيبويه

 38 

أبدان،بؿ الحظيا دائما مشكػكلةن، أك بعد حركة،حتى عىزا جيارة ىذه الحركة لميمزة 
   (.1)نفسيا

. ىذا ما أمكننا إيراده لبياف معنى المجيكرة كالميمكسة 

                                                 

ليس األمػر كما كصؼ المحاضر، بؿ إنيا مجيكرة عمى كفؽ  معيار سيبكيو الذم كضعو ( 4)
 اليجرم، بسبب إغالؽ الكتريف الصكتييف، كال دخؿ –حاؿ النطؽ بيا –لممجيكر، ألٌف النفس 

كنظرا لككف الكتريف ىما الضابطاف في الحكـ عمى . لمحركة في حكـ سيبكيو عمى اليمزة
المجيكر كعمى الميمكس في الدراسات الحديثة، كألف اليمزة تنشأ داخؿ ىذيف الكتريف، فقد 
اختمؼ المحدثكف فيما بينيـ في جيرىا كىمسيا، فمنيـ مىف اتبع القدماء كقاؿ بالجير ،  

إنيا ال مجيكرة كال :كمنيـ مىف قاؿ بيمسيا، بحجة عدـ تذبذب الكتريف، كمنيـ مىف قاؿ
ميمكسة، لككف حالتيا فريدة، ال تشبو الحالتنيف، نظيرالدكتكر ابراىيـ أنيس، كالدكتكر كماؿ 

،  فإذا كاف ىذا أىٍمر (83/مبادئ عمـ األصكات العاـ )بشر كديفيد ابرككركمبي في كتابو 
المحدثيف مع ما أيكتكا مف كسائؿ صكتية حديثة، فماذا نقكؿ عف سيبكيو في ذلؾ العصر 

.  المتقٌدـ الذم اعتمد فيو عمى التذٌكؽ الشخصي، كالمالحظة الذاتية
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(1)المط قة والمنفتحة- 3               [
[ 
فيجكز أف نكٌجو دٌقتنا إلى تقسيـ آخر، كىك تقسيـ الحركؼ 

                                                                         :  إلى
      ٍ                              ُمط ػَقة   و    ُمنفتحة

الصاد، ) ألربعة حركؼ، كىي سي ويوفيك نيطؽ خصكصي يعزكه : اإلط اؽأٌما 
(: " باب عدد الحركؼ في العربية)، كيقكؿ عنيا في (كالضاد، كالطاء، كالظاء

كىذه الحركؼ األربعة إذا كضعت لسانؾ في مكاضعيٌف انطبؽ لسانؾ مف 
نىؾ األعمى مف المساف ترفعو إلى الحنؾ، فإذا كضعت  مكاضعيٌف إلى ما حاذل الحى

فيذه .. …لسانؾ فالصكت محصكر فيما بيف المساف كالحنؾ إلى مكضع الحرؼ 
.  (3) "… مف المساف (2)األربعة ليا مكضعاف

: ىلا التبريؼ مف الوضوح  حيث يستغني عف التفسير، وما أصوب قوؿ سي ويو
 ال  –  مثالن  –فإٌف الناطؽ بالصاد ". إٌف ىذه األربعة ليا مكضعاف مف المساف " 

في الكقت - ، كما يفعؿ في السيف، كلكٌنو (4)يكتفي بكضع طرؼ لسانو عمى لثٌتو
ٍف كاف (7)  إلى ما يحاذيو مف الحنؾ(6)يقٌرب الجزء األخير مف لسانو - (5)نفسو ، كا 

                                                 

اإلطباؽ كاالنفتاح تصنيؼ صكتي مبني عمى حالة ارتفاع مؤخر المساف إلى األعمى مع ( 1)
تراجع إلى الخمؼ، فضالن  عف ارتفاع أكلو، ليشٌكؿ مخرج الصكت، فارتفاع أكلو كآخره يجعؿ 
شكؿ المساف مقعرا،ليككف كالطبؽ عمى سقؼ الفـ ،كىذا يعطي الصكت رنينا مفٌخما لو، فيذه 
حاؿ المطبقة، أمػا اذا لـ يرتفع آخره فذلؾ مع األصكات المنفتحة، كىي التي تتميز بجرس 
. صكتي مرٌقؽ  فما نسمعو مف الطاء صكت غميظ، في حيف نسمع مف التاء صكتان رقيقان 

ليكٌكف شكؿ الطبؽ عمى الحنؾ - أقصى المساف –أكليما ليشٌكؿ مخرج الصكت، كثانييما ( 2)
كىنا البٌد مف . األعمى، كالثاني ىك العامؿ القكم في إيجاد التفخيـ حاؿ تماـ كضع اإلطباؽ

كصؼ لكيفية شكؿ المساف المقٌعر -كىك اإلطباؽ - التمييز بيف اإلطباؽ كالتفخيـ، فاألكؿ
. فيك أثر سمعي ناشئ عف اإلطباؽ- كىك التفخيـ- أما الثاني.المطبؽ عمى سقؼ الفـ

. 436 /4الكتاب ( 3)
. كىي مخرج الصكت( 4)
. كقد غيرنا أمثاليا في المكاضع القادمة أيضا (في نفس الكقت)في األصؿ ( 5)
. أقصى المساف: أم( 6)
. الحنؾ األعمى، أم نياية سقؼ الفـ( 1)
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كمف الممكف أنو كاف لمحنجرة في بعض األزمنة، أك يككف في بعض .(1)ال يمٌسػو
، كما زعـ غير كاحد مف (2)الميجات نصيب في إخراج الحركؼ المطبقة

. (3)المستشرقيف
كلكف ليس بثابت أٌف ذلؾ يصٌح عف الكالـ الذم راقبو سيبكيو، فميس في سككتو 

كأما أصحاب عمـ األصكات مف الغربييف، فمـ يباشركا دراسة . عنو سبب لالنتقاد
تكجد في   ال(5)لذلؾ، ألف ىذه الحركؼ (4)المطبقة إال في حديث الزماف، كال غىٍرك

 .في لغاتيـ
 :فمآؿ عراستنا ألصوؿ تقسيـ الحروؼ عنع سي ويو أّنو قّسميا ثالثة تقسيمات 

 . كرخاكتو(6) حسب شٌدة العارضإلى شعيعة ورخوة،: أحعىا
ضعافو، كما تصٌكر إلى مجيورة وميموسة،: وآخر  حسب إشباع االعتماد كا 

. ، أك حسب اشتراؾ األكتار الصكتية  كمحايدتيا كما نعتقد نحف(7)الحاؿ ىك 
 

                                                 

. أم ال ينطبؽ  المساف عمى سقؼ الفـ( 2)
. في مكاف أدخؿ مما ينطؽ اآلف (الصاد، كالضاد، كالطاء، كالظاء)أم إف مخارج ( 3)
 عمى الميجات  الحبشية التي تمحؽ صكت اليمز باألصكات – في أغمب الظف –قياسػا ( 4)

إنو قبؿ إخراج الصكت مف مخرجو يغمؽ فـ الحنجرة تماما ثـ ينطؽ بالصكت، : المطبقة  أم
ثـ ييفتح فـ الحنجرة، فيصدر ذلؾ الصكت الزائد الشبيو باليمز، فافترض بعض المستشرقيف  

التطكر )أف ىذا ىك النطؽ األصمي، أك القريب مف األصمي، كأف النطؽ العربي مشتؽ منو 
، كمما ىك جدير بالذكر أف بعض التجارب الصكتية تقؼ إلى (26: النحكم برجشتر اسر

جنب ىذا الرأم فقد ذكر الدكتكر سمماف العاني أف الفحص الفيزيائي كالتشريحي أثبت أف 
التشكيؿ : ينظر)منطقة الحمؽ تشارؾ منطقة أقصى الفـ في إحداث األصكات المطبقة 

(. 71: الصكتي 
. ال عجب: أم( 5)
. أصكات اإلطباؽ: أم( 6)
غمؽ المجرل تماما، أما رخاكتو، فتعني ترؾ : في مكضع تكٌكف الصكت، كالشٌدة تعني ىنا( 7)

. منفذ ضيؽ يخرج منيا اليكاء
. سيبكيو: يريد( 8)
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  (1) حسب ككف الجزء األخير مف المساف مرفكعان إلى ُمط قة ومنفتحة،: وثالث-
. (2)في إخراج الحرؼ، أك مخفضان 

] الُغّنػة[
(3) 

 النظر إلى طريقة تختٌص بنطؽ حرفيف مف الحركؼ –ىنا –البٌد أف نيعيد 
( الُغّنة) ىي(4)كاسـ خاصية النػطؽ المكمى إلييا  (النوف والميـ)العربية كىما 

يرخي الجزء األخير مف الحنؾ األعمى، حتى  (الميـ كالنكف)أٌف الناطؽ بػ : كىي
إٌما بطرؼ : يٌتصؿ الحمؽ باألنؼ، كيخرج النىفىسي مف األنؼ كمخرجو مف الفـ ميغمؽ

  سي ويو كأٌما بالشفتيف، كما في الميـ، كيعٌبر–كما ىي حاؿ النكف  -(5)المساف 
  (7)".(6)فإنما تخرجو مف أنفؾ،كالمساف الـز لمكضع الحرؼ:" عف ذلؾ بقكلو

. (8) ىلا ما لـز قولو في تقسيـ الحروؼ عنع سي ويو حسب طريقة إنتاجيا
 

                                                 

. باالضافة إلى رفع أكلو لتككيف مخرج الصكت حاؿ النطؽ بأصكات اإلطباؽ( 1)
.  (الصاد، كالضاد، كالطاء، كالظاء)مع األصكات المنفتحة كىي أصكات العربية كميا ماعدا ( 2)
تصنيؼ صكتي مبنى عمى خركج الصكت مف األنؼ، بعد ارتخاء الحنؾ الميف،  : الغٌنة( 3)

كانخفاضو ليسٌد مجرل اليكاء مف الفـ، فيفتح أمامو مجرل األنؼ، كسميت في الدرس 
، 1/174الكشؼ عف كجكه القراء ات )النكف، كالميـ، ينظر : الحديث باألنفية، كأصكاتيا

.( 86/كأسس عمـ المغة، لماريك بام 
. إلييا (أشار)الذم أكمأ  : أم( 4)
. مع المثة( 5)
.  المكضع الذم ينشأ فيو الصكت: يريد( 6)
كالتصحيح مف كتاب ." أنؾ تخرج الصكت مف أنفؾ::" ، كأصؿ قكؿ شاده4/435الكتاب ( 7)

. سيبكيو
. حسب صفاتيا: أم ( 8)
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 مواضع إنتاج األصوات
 في الباب الذم قد ذكرتو غير مٌرة، كىك  سي ويوكأٌما مكاضع إنتاجيا، فعٌينيا

و ما أّنو  مغ في تبييف مواضع ، (1) "…في عدد الحركؼ العربية " الذم عنكانو 
، (2)الحروؼ ومخارجيا مف الصّحة والعّقة، مما يبُسر عمينا الزياعة واإلصالح 

ٍف كانت عباراتو تحتاج في بعض األمكنة إلى تفسير ، أصرؼ النظر عف (3)كا 
 يجمع جميع  سي ويوأف: تعديد المكاضع كالمخارج كٌميا، كاكتفي بأٍف أذكر منيا

  يبزو ثالثًا منيا إلى الحمؽ، وعشرًا إلى المساف، (4) سّت عشرة كتمةالمخارج في
 .المساف، واثنتيف إلى الشفتيف، وواحعة إلى األنؼ

 سي ويو، كقد اعتبرىا (الالـ) كصفىو لمخرج – مثالن –ا سمحكا لي أف أكرد لكـ 
: كتمة عمى ًحدىتيا، يقكؿ فييا

مف حافة المساف مف أعناىا إلى منتيى طرؼ المساف، ما  ينيا و يف مػا يمييا " 
 مخرج الالـ: مف الحنؾ األعمى، ومما ُفَوْيؽ الضاحؾ، والناب، والر اعية، والثنية

: التحعيع األوؿكال يعسير عميكـ  فىٍيـ ىذا الكصؼ، إذا اعتبرتـ أٌف .(5)"
، في (6)يمتٌد سطحٌيا مف خمؼ إلى قيٌداـ (مف أدنى حاٌفة المسػاف إلى منتيى طرفو)

يمتٌد  (ما بيف حاٌفة المساف، كما يمييا مف الحنؾ األعمى): التحعيع الثانيحيف أف 
مما فيكيؽ الضاحؾ :   في قكلو(ِمف)، كأما كممة  (7)عمكديا مف تحت إلى فكؽ

مف أدنى حافة المساف : ، فمعناهسي ويو، فيي لمبياف، فإٍف جاز أف تيكمؿ قكؿ …
إلى منتيى طرفو سطحيان، كبيف حاٌفة المساف كما فيكيؽ الضاحؾ، كالناب، 

                                                 

. 4/431الكتاب ( 1)
كنظرية مخارج الحركؼ عند النحاة العرب نظرية :" كفييا قاؿ المغكم الفرنسي كانتينك( 2)

(. 31/دركس  في عمـ أصكات العربية)." أحكمكا ضبطيا بعناية
. ىذا أمر طبيعي لرائد في ىذا الميداف يتحٌدث قبؿ أكثر مف ألؼ كمئتي سنة( 3)
. المجمكعة: يريد بالكتمة ىنا( 4)
. ، ألنيا ساقطة مف نشرة ىاركف طبعة دار الجيؿ، بيركت2/405الكتاب طبعة بكالؽ ( 5)
ىذا التحديد يصؼ اعتماد طرؼ المساف عمى أصكؿ األسناف العميا مع المثة، كىك الكضع ( 6)

. الذم يشٌكؿ العائؽ، كيمنع خركج اليكاء مف كسط الفـ
. كىذا التحديد يصؼ خركج اليكاء مف جانبي المساف( 7)
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كالرباعية، كالثنية مف الحنؾ األعمى حيث يمي حافة المساف عمكديان، ىناؾ مخرج    
في مكضع  (عف الالـ) نفسو الجممة المسركدة بما يقكلو  سي ويو، كقد فٌسر(الالـ)

: آخر مف كتابو حيث يقكؿ عنيا
] ىذا الحرؼ [ليس" 

 كالرخكة، ألٌف طرؼ المساف ال يتجافى  عف مكضعو، (1)
  المساف (3)، كلكٍف مف ناحيتي مستدؽٌ (2)كليس يخرج الصكت مف مكضع الالـ

. (4)"فكيؽ ذلؾ 
 . (5)فمنقتنع بيذا النمكذج لمذىب سيبكيو في كصؼ مخارج الحركؼ

]الحركات[
(6)

 

ًلنيكىٌجو أنظارنا إلى حركؼ لـ يعٌدىا العرب، كسائر األمـ السامية
 مف (7)

كمىف قٌمده مف المتأخريف، فما يعتبركف  سي ويو  أٌما الحركات،:الحركؼ، أعني
                                                 

. (الالـ)لاليضاح، كالحرؼ ىنا  (شػادة)زيادة مف  ( 1)
مع الرخكة يخرج اليكاء مف مكضع نشكئيا، أما مع الالـ فالمكضع قائـ ثابت، كاليكاء يخرج ( 2)

.   مف جانبي المساف، كليذا كيًصؼ الالـ قديما باالنحراؼ، كحديثا بالجانبية
. صار دقيقا: مادٌؽ منو كصغير، أم: مستدٌؽ كؿ شيء( 3)
. 4/435الكتاب ( 4)
ىك كصؼ يحتاج إلى بياف، كتفسير، كتكضيح، كىذا شأف كؿ مىف يكتب عمى غير : أم( 5)

. مثاؿ سابؽ كفي ذلؾ الزمف المكغؿ في القدـ
صامت كصائت  : صحيح كمعتٌؿ ، أك ساكف كحركة ، أك: الصكت المغكم عمى قسميف( 1)

اء، كحركات قصيرة ىي محركات طكيمة كىي األلؼ، كالكاك، كاؿ: كالمعتالت عمى نكعيف
ككنيا صكتا مجيكرا يخرج اليكاء معيا : الفتحة كالضمة كالكسرة، كمف أكضح ما يميز الحركة

بحرية تامة، مع اتصافيا بقكة إسماع صكتي عالية، مع تمكيف متنٌكع لصكتيا عمى كفؽ 
سياقات مقاطعيػا، ككؿ ىذه القضايا الصكتية قد أدركيا عمماء العربية كأقكاليـ فييا صريحة 

: ، كلمحركات في المغة العربية أىمية تتجٌسد في(النفكير المغكم عند العرب: يراجع كتابنا)
. تيسير النطؽ، كالتغٌمب عمى صعكبة تجاكر األصكات الصامتة        *
. ككنيا مقياسا لمنطؽ الصحيح لمغة       *
. ككنيا أساسا لتقسيـ الكالـ إلى مقاطع، فيي نكاة المقطع كأبرز جزء فيو       *
كس   : دىرىسى :  أساسا الختالؼ المعاني ، نحك– أحيانا –ككنيا        * ، دىرىسا ، دري عمـ )ديًرسى

(. 159: الصكتيات
(. 16، 14/رمضاف عبد التكاب . في قكاعد الساميات، د): ينظر( 2)
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باب مف إمالة )فىًمف ىناؾ أٌنو في .(1)الحركة إال تمكينان أك ًصبغان لمحرؼ الذم يسبقو
يعزك إمالة المقطع الذم قبؿ األخير  (األلؼ التي يميميا فيو ناس مف العرب كثير

أما الفتحة الطكيمة التي يعٌبر . (3) إلى الباء، ليس إلى حركتيا(2)(يىٍضًربىيا)في 
 إمالتيا في أكثر  سي ويوعنيا في الخط العربي بزيادة األلؼ عمى الفتحة، فيعتىبر

نما أٌداه إلى ىذا الرأم كىميوي  أٌف ىذه األلؼ حرؼ (4)األحكاؿ إمالة لأللؼ ، كا 
صحيح، كمف المفيكـ أنيا ليست إال عالمة خطٌية ييشار بيا إلى مٌد الفتح 

. ، فيا لكـ غمط أصمح غمطان آخر(5)السابؽ
أنو ال يمكف تحريؾ حرؼ إال بعد إزالة العارض المخصكص بيذا سي ويو لـ يفيت 

، حيث (6)(باب اإلشباع في الجٌر كالرفع كغػير اإلشباع)الحرؼ، فإٌنو يشير في 
، يعني النوف   تزاؿ م يَّنة إلى أٌف (ِمْف َمْأَمِنؾ)في كممة كسرة النوف يتكٌمـ عف 

كَّؿ مف المٌثة إلى الحنؾ األعمى ما – مع كجكد الكاؼ بعدىا –أٌف مكضعيا   ال ييحى
، كلك بحركة مختمسة فقط،  كيستدٌؿ مف ذلؾ أٌف تحريؾ (7)دامت النكف متحٌركة

بعد إزالة العارض الذم : ، يعني(8)النكف كسائر الحركؼ، ال يمكف إال بعد إتماميا
أحدث النكف، أك ميما كاف مف الحركؼ، كلـ يكًؼ ىذا اإلدراؾ، ألف ييدم 

وىي أصوات تحعث  اىتزاز األوتار  : ماىيػّة الحركات إلى معرفةسي ويو

                                                 

ٌف الفتحة كالكسرة كالٌضمة زكائد، كىٌف يمحقف الحرؼ إ" :اعتمد المحاضر عمى قكؿ الخميؿ ( 3)
ؿ إلى التكٌمـ بو، كالبناء ىك الساكف الذم ال زيادة فيو . 4/241الكتاب ." لييكصى

. بإمالة األلؼ( 4)
، ألٌف الياء خفٌية، كالحرؼ الذم …يريد أف يضًربىيا : كذلؾ قكلؾ: " 4/123قاؿ سيبكيو ( 5)

. ، بإمالة األلؼ"يريد أف يضًربا : قبؿ الحرؼ الذم يميو مكسكر، فكأنو قاؿ
. 4/123الكتاب ." …ىذا باب مف إمالة األلؼ : " قاؿ سيبكيو( 6)
.   إنيا فتحة طكيمة: أم( 1)
. 4/202الكتاب ( 2)
ٍأمىًنؾ، فييبٌينكف النكف، فمك كانت ساكنة لـ تحٌقؽ النكف: قكليـ): قاؿ سيبكيو( 3) الكتاب ." ًمٍف مى

بأٌف النكف الساكنة قبؿ الكاؼ تككف عمى صفة بيف : ،  يريد سيبكيو أٍف يكٌضح4/202
. اإلظيار كاإلدغاـ، مع بقاء الغنة في النكف

. أم بعد إتماـ عممية نطؽ الصكت( 4)
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 مثالن  رفعي الجزء –،كليست ىذه التييئة ،وتبعَّؿ  تيياة المساف والشفتيف(1)الصوتية
 إال عبارة عف مكاضع الحركات كمخارجيا، – في إنتاج الكسرة (2)المقٌدـ مف المساف

نعـ، كٌؿ حركة ليا .لـ يستعمؿ ىنا ىذيف المصطمحيف سي ويو كمخارجيا، كاٍف كاف
ترفىع مقٌدـ : (كسرة)، كمخرجيا كسائر الحركؼ، فإنؾ إذا نطقتى بػ (3)مكضعيا

، إال أنؾ في (الجيـ)لسانؾ إلى ماييحاذيو مف الحنىؾ، كما تفعؿ عندما تنطؽ بػ    
ذا (4)إنتاج الكسرة تكٌسع مكضعيا تكسيعا يفكؽ اٌتساع مكضع الجيـ  بكثير، كا 

 لفظ الكاؼ كييضاىي نطؽ الفتحة (5)اعتبٍرتى ىذا التقييد، ييشابو لفظ الفتحة الممالة
  – تقريبا –،  كيصٌح مثؿ ذلؾ (6) …األصمية نيٍطؽ القاؼ 

 إلى أف يعٌيف سي ويو، إال أنؾ تزيد فييا ضـٌ شفتيؾ، كلـ يصؿ (7)عف الضٌمة
مكضع الحركات، إال أٌنو اقترب مف تعييف مكضع الفتحة الطكيمة األصمية، حيث 

                                                 

. إنيا أصكات مجيكرة: أم( 5)
نحك كسط الحنؾ األعمى دكف أف يضٌيؽ عمى مجرل اليكاء، حتى يخرج دكف احتكاؾ، مع ( 6)

.  اىتزاز الكتريف الصكتييف
: حديث عمماء العربية عف مخارج الحركات القصيرة نكعاف( 7)

، كأف القصيرة ىي (حركؼ المدٌ )مىف ربط بيف الحركات القصيرة كالحركات الطكيمة : أكليما
أبعاض لمطكيمة، فعندما كصفكا الطكيمة بأف مخارجيا مٌتسعة اليعترضيا عائؽ، كأنيا مجيكرة  

 ذات مخارج متسعة، كمجيكرة  مع إدراكيـ لمفرؽ الزمني في استمرار أداء –إذا –فالقصيرة 
غربية :نطقيما  كسعة المخرج كالجير ىما ما أٌكدت عمييما الدراسات الصكتية المعاصرة

. كعربية، كىذا ما ذكره أغمب عمماء العربية
مىف حاكؿ بياف الكيفية الخاصة ألعضاء الجياز حاؿ النطؽ بالحركات عمى : كثانييما

ح لدييـ كما فعؿ الفٌراء الككفي  (. 2/13معاني القرآف )في كتابو  (ىػ208)ماكضي
. ألٌف المساف مع صكت الجيـ يمتصؽ بالحنؾ األعمى، ثـ ينفصؿ تدريجيا( 1)
مشكبة بنكع مف الكسر  - أيضان –أم الفتحة المشكبة بالكسرة، كألؼ المٌد إذا أميمت تصبح ( 2)

.  كىما تمثيؿ لنطؽ ليجي
 في نطؽ الفتحة – منطقة نطؽ  القاؼ كالكاؼ –ىنا إشارة إلى مشاركة أقصى المساف ( 3)

. الممالة  كالفتحة األصمية
مشاركة أقصى المساف، كارتفاعو قميال إلى جية أقصى الحنؾ في نطؽ الضمة، فيي : أم( 4)

. مف الحركات الخمفية
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األلؼ إذا خرجت مف مكضعيا : " (باب ما يمتنع مف اإلمالة مف األلفات)قاؿ في 
                            (1)". اٍستىعمىت إلى الحنؾ األعمى] يعني إذا كانت غير ممالة [

ىلا أىـ ما وجعناه في كتاب سي ويو مف وصؼ الحروؼ والحركات عمى حعتيا، 
إ  أّف  سي ويو لـ يتحّعع في مالحظاتو عمى األصوات المجرعة،  ؿ  اشر عراسة 

 .تأثير  بضيا في  بض أيضا
 ]مالحظات تمييعية حوؿ التشكيؿ الصوتي [

ٌنما البدٌ   :منيا أف نحٌضر ميداف البحث ببعض المالحظات التمييدية،  مفكا 
أف أىـٌ المدارؾ التي كصؿ إلييا عمـ األصكات العصرم في ىذا الباب قاعدة  -

فِّؽ إلى إثباتيا منذ خمسيف عاما عالـ سكيسرم ييدعىى   أٌف ومآليا   (ًفٍنتىمىر)كي
الناطؽ بحرفيف متكالييف يقتضياف حركة مشتركة بينيما مف حركات آالت النطؽ، 

-وععْ : ، كليس(3)وعْعتُّ : ،  كذلؾ مثػؿ قكلؾ(2)اليجيء بيذه الحركة إال مٌرة كاحدة
أٌف عارضان يكافؽ الحرفيف اليزيمو : ، يعني نا–وعْع : كليس (5) وعْعنا، أك(4)تُ 

الناطؽ بعد الحرؼ األكؿ، ليعيد إيجاده في الحرؼ الثاني، بؿ ييديمو مف بدء 
. (6)الحرؼ األكؿ، إلى أف يقتضي الحرؼ الثاني  إزالتو

، بؿ عف كٌؿ (7)كمػف المفيكـ أٌف ذلؾ اليصٌح عف تضييؽ مخرج النَّفىس كسدَّه فقط
 –، فإذا قمتى (الجيارة، والغّنة، واإلط اؽ)حركة تستطيع آالت النطؽ عمييا، مثؿ 

                                                 

. 4/129الكتاب ( 5)
ينطقاف بإدغاـ أحدىما في اآلخر، لتككف الحركة النطقية كاحدة باستمرار زمني أكثر : أم( 1)

. في األداء النطقي
. كعتُّ ، بإدغاـ الداؿ في التاء: أم يريد الصكرة النطقٌية( 2)
. ليس بنطؽ الداؿ، كالتاء  منفصميف: أم( 3)
. باإلدغاـ( 4)
إف الكيفية التي عالج المساف ىذا الكضع النطقي المتماثؿ ىك ارتفاع المساف بالصكتيف : أم( 5)

 كبيذا – قبؿ اإلدغاـ – بدال مف تكرار العمؿ بيما مرتيف – بعد إدغاميما –المتجاكريف معا 
 …:"ييختزؿ الثقؿ النطقي كيخٌؼ المجيكد العضمي الذم يبذلو المساف، كفي ىذا قاؿ سيبكيو 

. 4/454الكتاب ".  كاف أخؼ عمييـ  أال يستعممكا ألسنتيـ اال مرة كاحدة 
بمعنى أف ىذا اإلدغاـ الينحصر في األصكات الرخكة كالشديدة كما مٌثؿ لبعض أصكاتيا، ( 6)

. بالباء، كالميـ، كالصاد: بؿ يشمؿ ماذكره فيما بعد كالمجيكر كاألغف ك المطبؽ كسيمٌثؿ ليا



 م2010/هـ1432                                   (       58) العدد –آداب الرافدين 

 47 

، كتستخدمو (الباء) بعد إتماـ (1)، تحافظ عمى مٌط األكتار الصكتية إ عاؿ-:مثالن 
ـْ نأخل: إلنتاج الداؿ، كما أنؾ إذا قمتى   (2)، تيديـ المكاصمة بيف حمقؾ كأنفؾأ

ذا قمتى   ال اصطالح،: المكجكدة في نطؽ الميـ، ألنيا مطمكبة في النكف أيضا، كا 
تيرخي الجزء المؤٌخر مف لسانؾ بعد الصاد، بؿ تستمٌر عميو، لتستعممو في إنتاج 

… (الطاء)
، كال يخفى عميكـ أٌف النَّػزعة التي تعـٌ كٌؿ ىذه التبسيطات ىي (3)

بػاب  ما  ) في  – مثالن  –  فإٌنػو يقػكؿ سي ويو، كلـ يفيت ذلؾ (جنس مف ا قتصاع)
]المتكمـ  [يريػد: "(4)(تيماؿ  فيو  األلفات

 يعني في عدـ إزالة – في اإلدغاـ (5)
ذا أمعٌنا النظر . (7)".، أف يرفع لسانو مف مكضع كاحد (6)-العارض بيف متكالييف كا 

 ىذه، كجدناىا تيجاكز الحقيقة قميال، فإٌنو الشٌؾ أٌف مىف سي ويوالنظر في عبارة 
أك  (الباء)، ييباعد بيف شفتيو، بعد إتماـ أـ نأخل: ، أك-مثالن –    إ عاؿ: قاؿ
كلكٌنو حيف يفعؿ ذلؾ  ميشتًغؿ بإيجاد عارض جديد (الميـ)

، بأٌنو يضع  طرؼى (8)
ـٌ ىذا العارض الثاني قبؿ  لسانو عمى لثٌتو  إلنتاج الداؿ أك النكف، كقد يقع أٌنو قد أت

المباعدة بيف الشفتيف تكاد : إزالة األكؿ  كنتيجة ذلؾ أٌف إزالة العارض األكؿ، يعني
ال تيسمع، كتككف كأنٌيا لـ تحصؿ، فىًمف ىذه الجية، كبيذا التقييد يصٌح قكؿ 

. (9) المذككرسي ويو

                                                 

. يعني بيا صفة الجير (مٌط  األكتار)عبارة  ( 7)
.  إشارة إلى غٍمؽ طريؽ اليكاء مف الفـ، كفىٍسح المجاؿ لو ليخرج مف األنؼ( 8)
  .الصاد، كالطاء: إشارة إلى رفع آخر المساف، لتككيف شكؿ الطبؽ إلنتاج الصكتيف المطبقيف( 9)
. 4/117الكتاب ( 1)
.  لاليضاح (شاده. أ)زيادة مف  المحاضر ( 2)
. لشرح المراد مف مصطمح اإلدغاـ (شاده. أ )زيادة مف المحاضر ( 3)
. 4/117الكتاب ( 4)
. بحركة نطقية جديدة: أم( 5)
لـ يكف متجاكزا لمحقيقة كما كصفو المحاضر كيدفع عنو ىذا  النقد تماما إذا غيرنا :أم( 6)

. األمثمة التي اتكأ عمييا 
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 ]التماس الخّفة، واِلحرص عمى ال ياف : مف أىعاؼ اإلعغاـ[
 يعزك كؿ سي ويو كىك أٌف سي ويو،كمف الالـز أٍف نجٌربى صٌحةى رأم آخر مف آراء 
: تغيير في لفظ كممة، أك كتمة كممات إلى سببيف

 .، يعني حاجة المتكٌمـ إلى تخفيؼ النطؽ(1)ةػّ التماس الخؼّ  -
. (2)والحرص عمى ال ياف -

 في كيفية سي ويوككمتا ىاتيف النػزعتيف مكجكدتاف حقيقة، إال أننا نخالؼ 
مىيف اعتبارىما، كذلؾ أنو يعتبرىما عىمى
، كػأٌنو إذا صػار (4) يشعير النػاطؽ بكجكدىمػا(3)

ٍذ بالىؾ:  يقكؿ لنفسو(5)(شمس)عمى كممة  (أداة التعػريؼ)صػار يقٌدـ  ، الٌشيف (6)!خي
 أٌف حكادث – اآلف –كنعمـ . (7)الٌشيف مف مخرج الالـ، فيمـز أٍف تيدغـ الالـ فييا

–مثؿ المكمى إليو  - (8)النَّفىس
  تحصؿ في أغمب األحكاؿ، كالمتكٌمـ اليشعير (9)

: ، أعنيسي ويو التي يفرضيا – عف النزعة الثانية (11)، كيصٌح عيفي ذلؾ(10)بيا
 أٌف المتكمـ يجتنب تغييران لسبب خاٌص، (12)حاجة المتكمـ إلى البياف، فإٌنو يحتمؿ

                                                 

. 454/ 2الكتاب ( 7)
. 449، 440، 199، 4/178الكتاب ( 8)
. في األصؿ كعمميف( 9)
. يقصدىما قصدا: أم( 10)
. الشمس: في األصؿ( 1)
. العبارة تكضح تأٌثر المحاضر بالميجة المصرية( 2)
. الشمس، بإدغاـ الالـ في الشيف: فتقكؿ( 3)
. يريد تحركات جياز النطؽ حاؿ التصكيت( 4)
الشمس، , في لفظ .إدغاـ الالـ في الشيف: يريد( 5)
كربما ىذا ىك قصد سيبكيو أيضا، فيك لـ يصرح بأف المتكمـ يعمد إلى ىذا التغيير، بؿ ىذا ( 6)

حديث مجتيد لتفسير الحكادث الصكتية، كقد يخكنو التدقيؽ في العبارة، كنمفت النظر ىنا مرة 
. أخرل نحف أماـ رائد في ىذا الميداف يتحٌدث قبؿ أكثر مف ألؼ كمئتي سنة

. أم، نقده السابؽ لسيبكيو( 7)
. ىذا افتراض كليس يقينا( 8)
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، ألٌف الحرؼ الذم (كاك المدٌ )ذك الحٌجة، كييمؿ االعتبار بػ - مثال–  يقوؿفبينما
.  (1)يتمػكىا ساكف

كٌؿ االعتبار لئال ييكىـ السامع أٌف ىناؾ  (كاك المدٌ ) مسممكالقاىرة، كيعتبر بػ :ويقوؿ
لتكثير تغيير المفظ عف قىٍصد، : ، إال أٌف عكس ذلؾ، أعني(2)مسمما كاحدا فقط

، كىك نادر جدان، كما أعرؼ لو مثاال الشٌؾ في صٌحتو، إال لفظ بعض ال ياف
عند التمٌفظ بكممة  (3)األعداد في استعماؿ التمفكف، كما ىي العادة في كطني

، لئال  تسوو:، كلكف في التمفكف نقكؿ(تسواي)، فإٌف لفظيا العادم ىك (االثنيف)
ثالثة كيكجد مثؿ : يعني ((4)عراي)اثنيف، ك : يعني (تسواي)يشتبو السامع بيف 

-:  مثالن –  في مصر، الٍجتالب المٍعنىة، حيف يقكؿ قائؿ (5)ذلؾ في المغة العربية
 مف النكادر، كالعادة – كما قيمنا –، كلكٍف مثؿ ىذا (6)نعمة اهلل عميو: يىنعىؿ أبكه، أك

. ىي أٌف الناطؽ يغٌير نطؽ الحرؼ، كال يقصده، بؿ كال يشعر بو
  إلى سي ويوكيجب أف نجيء ببعض األمثاؿ لمحكادث الصكتية التي يعزكىا

: التماس الخّفة
: (7)المضارعة: فمنيا

 كانتا تصيراف في بعض الميجات مجيكرتيف، حينما (8)كىي أٌف الصاد، كالشيف
– بزام مطبقة –المصدر:، كذلؾ قكلؾ(9)تتمكىا داؿ

عف (10 ) ،  (1)(المصدر) بدال ن
                                                 

ىمالو ىنا ال يؤٌثر في المعنى( 9) . ييمؿ نطؽ الكاك، اللتقاء الساكنيف، كا 
ذك )، ألٌف في إسقاطيا اختالال  في المعنى بخالؼ كاك (مسممك)البٌد مف نطؽ كاك : أم( 10)

 . (الحجة
. ألمانيا( 11)
. (درام)ك  (تسكام)لمتقارب النطقي المسمكع في التمفكف بيف : أم( 12)
. في العربي في مصر: في األصؿ( 1)
. يريد يمعف كلعنة، كقد حدث فييما قمب مكاني في الميجة المصرية، كالصحيح يمعف أباه( 2)
. تقريب صكت مف صكت: أم( 3)
. كىما ميمكستاف( 4)
أم حيف يتمكىما صكت مجيكر، كالمجيكر أقكل مف الميمكس، فيك المؤثر في جاره ( 5)

. الميمكس غالبا
. أم تنطؽ الصاد المطبقة، كفييا شيء مف صكت الزام( 6)
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 مثؿ ىذه  سي ويو، كيفٌسر(3)(أشدؽ) بػدالن  عػف  – (2) بشيف مجيكرة–أك أشػدؽ 
 ويقوؿ، (4)(الحرؼ الذم يضارع بو حرؼ مف مكضعو)األمثمة بما يقكلو في باب 

نما دعاىـ إلى أٍف يقٌربكىا : " ىناؾ أف  - (5) يعني يقٌربكف الصاد مف الزام–كا 
  (7)."(6)يككف عمميـ مف كجو كاحد، كليستعممكا ألسنتيـ في ضرب كاحد

 يعتبر  سي ويو إال أٌف (8) "نزعة ا قتصاع"  ىذا ما سٌميناه سي ويوكيكافؽ قكؿ 
، كىذا ىك مانخالفو فيو، فإننا نذىب إلى (9)ىذه النػٌزعة كشيء  يىشعير بو المتكٌمـ

  يعادؿ فىٍتح اآلكؿ فمىو قبؿ أف (11)، أك تقريبو منو (10)تشبيو الحرؼ بالحرؼ التالي
-   مثالن (المْصعر)، كذلؾ شخص  يريد أٍف ينطؽ بكممة (12)يبمغ الطعاـ شىفىتىيو
، كنتيجة ذلؾ العاؿ، ييٌيىء أكتاره الصكتية كما تقتضيو  الصاعبينما ىك ينطؽ 

أعني زايان - العمؿ الغريزم ىي أف جيارة الداؿ تنتقؿ إلى الصاد، فتصير زايان 
–مطبقة 

(13) .

                                                                                                                       

. بصاد خالصة، مف دكف تقريب بيف الصاد كالداؿ: أم( 7)
. تنطؽ الشيف، كفييا شيء مف صكت الجيـ أك الزام: أم( 8)
. بشيف خالصة، مف دكف تقريب بيف الشيف كالداؿ: أم( 9)
. 477/ 4الكتاب ( 10)
. لـ يصمكا إلى حٌد اإلدغاـ:أم( 11)
. كبيذا تحصؿ الخٌفة( 12)
. 4/478  الكتاب (7)
. مكافقة الدرس الصكتي المعاصر لما قالو سيبكيو: أم( 1)
. كىك أمر ظٌني القطعي كما ذكرنا في ىامش سابؽ( 2)
. بيف صكتيف (اإلدغاـ)حاؿ المماثمة الكمية  ( 3)
.  بيف الصكتيف (التقريب أك المضارعة)حاؿ المماثمة الجزئية ( 4)
. إف الناطؽ يبدأ بتغيير الصكت ًلًعٍممو بالصكت التالي لو: أم( 5)
 (عٍنبر) نطؽ – كمثمو –كلـ يبدلكىا زايا خالصة كراىية اإلجحاؼ بذىاب إطباؽ الصاد ( 6)

. عمبر، فالناطؽ يقمب النكف الساكنة ميما قبؿ كصكلو إلى الباء: بالميـ
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    كيصٌح عكس ذلؾ عف األحكاؿ التي  ييقىرَّب فييا حرؼ إلى سابؽ،  مثؿ 
ٍصطي )  – (اصطبر) بني تميـ، أك (1)في لغة (التػاء) بػدالن عف – بالطػاء – (فىحى

.   في العربية العامة(2)(التاء) بدؿ –بالطاء 
فإٌف ىذا التقريب بمثابة عمًؿ رجؿو ينسىى أف ييطفئ مصباحو الكيربائي حيف يرجعو 

ٍصطي )إلى جيبو، يعني أف الناطؽ بػ   (الصاد)  يحافظ عمى إطباؽ – مثالن – (فىحى
رىل إلى (طاء)، كيحٌكليا إلى (التاء)بعد إتماميا، فينتقؿ اإلطباؽ إلى  تاء )، أك بالحى

. (3) داؿ مطبقة– كما ذكرنا – سي ويوىي عند ( الطاء)، فإٌف (مطبقة
فمآؿ  حثنا عف أصؿ تقريب الحروؼ، وا  عاليا أّف نصيب الغْفمة والنسياف في 

 .(4)إحعاث مثؿ ىله الحواعث يفوؽ نصيب التفّكر والقْصع  كثير
 ]الوقؼ عمى اليمز :  ومف الحرص عمى ال ياف[

ما يذكػره في    :  حرِص المتكّمـ عمى ال ياف ً سي ويوكمف الحكادث التي يفٌسرىا 
مرفكعة،  (الكأل) أٌف بعض العرب، لما كقفكا عمى كممة (باب الكقؼ في اليمز)

 .(5)ىك الكىمىكٍ : قالكا
كأٌف  (اليمزة)في آخر الكممة ىك  (6) أٌف أصؿ الكاك التي عندىـسي ويوكيزعـ 

ليكًمئيكا بيا إلى ككف الكممة مرفكعة، كذلؾ بعيد  (اليمزة إلى كاك)المتكمميف حٌكلكا 
: مف جيتيف

أٌف أصحاب تمؾ الميجة لـ يكادكا ييتٌمكف ًبكىكف الكممة مرفكعة، أك : إحعاىما -
. (1)غير مرفكعة

                                                 

(. 4/240الكتاب) (فصارت فحصط)فحصت : كاألصؿ. يريد في ليجة( 7)
فيؤثر صكت الصاد المطبقة في التاء المنفتحة فيقمبو إلى صكت  (اصتبر):ألف األصؿ( 8)

. (الطاء)مطبؽ مف مخرج التاء أيضان  كىك 
. 4/436الكتاب ." كلكال اإلطباؽ لصارت الطاء داال: " في قكلو( 9)
-. غالبان –إنيا عمميات نطقية الشعكرية : أم( 1)
( 4/178الكتاب )."   ىك الكىمىٍك، حرصان عمى البياف: "كتماـ قكؿ سيبكيو( 2)
. كىـ الذيف يحٌققكف اليمزة( 3)
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أٌف اليمزة يتعٌسر عمييا التحٌكؿ إلى كاك، ألٌف مخرج اليمزة مف : واألخرى -
نما األصؿ الحقيقي لتمؾ الكاك، ىك (2)الحمؽ، كمخرج الكاك مف بيف الشفتيف ، كا 

كيدٌؿ عمى صٌحة ىذا الرأم أٌف العرب .الضٌمة التي في آخر الكممة في الكٍصؿ
مف الكىمىٍي، : كانكا يقكلكف- عند الكقؼ عمى الرفع- ىك الكىمىٍك : الذيف كانكا يقكلكف

ؿَّ (3)في الجرٌ   في ىذه المسألة ىك عدـ اعتباره سي ويو، كأظف أٌف الٌسببى الذم أىضى
. (4)الحركات حركفان، فمـ يجترئ أٍف يعزك أصؿى تغيًير حرؼو إلى حركة 

 ]الَكْسَكَسة: ومف الحرِص عمى ال ياف[
باب الكاؼ  التي ىي عالمة ) بشبو تمؾ النظرية الغريبة في  سي ويوكقد جاء

، (6)كاعمـ أٌف ناسان مف العرب ييمًحقكف الكاؼ السيف:  "حيث يقوؿ  (5)(المضمر
نما ألحقكا السيف ألٌنيا قد تككف مف حركؼ الزيادة في  ًلييبىيِّنكا كسرةى التأنيث، كا 

، كمىف لـ  أعطيُتِؾ، وُأْكِرُمؾِ : يعني،(8) أعطْيُتِكْس، وُأكِرْمِكْس :، كذلؾ(7)اٍستىٍفعؿ
ٌكر جمسةن لمجمع العمماء البدكييف  يشعر بما في ىذا التأصيؿ ًمف المحاؿ، فٍميتصى

كًف كسره التأنيث المشرفة عمى اليالؾ ، (9)يتشاكركف في ما  ىي خير كسيمةو ًلصى

                                                                                                                       

  كقؼي الذيف يحٌققكف ]الكمػك:  أم[كىذا : " فقاؿ: ىذا غير دقيؽ فسيبكيو مٌيز بيف الميجتيف( 4)
" ىذا الخبا، في كٌؿ حاؿ : اليمزة، فأما الذم ال يحٌققكف اليمزة مف أىؿ الحجاز فقكليـ

. إٌف ىناؾ مىف يراعي الحالة اإلعرابية، كىناؾ مىف ال يراعييا: أم (4/179الكتاب )
ىك الكىألي، فأيبًدلت كاكا حاؿ الكقؼ : ىذا صحيح، كلكٌف ككفي اليمزة محٌركة بالضـٌ في نحك( 5)

. ىك ما ذكره المحاضر نفسو، في بياف أصؿ الكاك
، باأللؼ: كيقكؿ عند الكقؼ عمى النصب( 6) . رأيت الكىالى
. الحرص عمى البياف، في ىذا المثاؿ: كيبقى األمر ظنٌيا في تفسير قٍصد سيبكيو مف قكلو( 7)

. شاده كنسبو إلى سيبكيو فمـ أقؼ عميو بعد. أما الزعـ الذم نقمو أ
. 199/ 4الكتاب ( 1)
. حاؿ الكقؼ( 2)
. (استفعؿ)بمعنى أنيا يمكف أف تككف زائدة في غير صيغة ( 3)
كىناؾ  مىف ييمحؽ ."   فإذا كصمكا لـ يجيئكا بيا، ألٌف الكسرة تبيف: " كتماـ قكؿ سيبكيو( 4)

أعطيتًكٍش كتسٌمى الظاىرة ىنا بػ : الشيف بكاؼ الضمػير المخاطبة حػاؿ الكقؼ، فيقكلكف
. التي نيًسبت إلى ربيعة بينما نيًسبت الكسكسة إلى ىكازف (الكشكشة)
. بسبب الكقؼ بالسككف( 5)
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اعممكا أٌف لي فكرة،  : كٍليتخٌيٍؿ  أٌنو بعد طكؿ المناقشة، يقكـ أستاذ بدكٌم، كيقكؿ
، فىٍمنىٍستىٍخًدٍميا ىنا (استفعؿ) في (1)ىناؾ سيف قد أتت، لتبٌيف معنى خصكصي

 .(2)أيضان، ىي تصمح لغرضنا
ٍف كاف  قد سمؾ في تأصيؿ بعض التغييرات التي تحدث في الحركؼ  سي ويوكا 

طريقا النقتفيو عميو، فقد أصاب أدٌؽ اإلصابة في مالحظة كمَّؿ بيا قانكف الًخفَّة 
. السالؼ الذكر

كىي أٌنو أثبت ما يككف جكار الصكتيف المؤٌثريف في بعضيما، أشٌد ما يككف تأثير 
: (3)(…باب ما يمتنع مف اإلمالة )القانكف المذككر، فإٌف ذلؾ معنى قكلو في 

مررتي ً بماًلؾى  :  فييميؿ  يقكؿ–مف العرب -  عاِ ع :كاعمـ أٌف بعض مىف يقكؿ"
، كآخر الحرؼ قد يتغٌير، فمـ يقكى (4)ألفَّ الكسرة ليست في مكضع تىٍمـز- فىينًصب 
 ". عندىـ 

دراسة لرٍأم سيبكيو في تأثير األصكات في بعضيا، يجوز أف نكتفي  يلا، 
كاألحكاؿ التي تسٌكغ كقكعو، أما المكاقع التي الحظ فييا سيبكيو تأثير صكت عمى 

صكت فيي مف الكثرة حيث يتعٌسر عمينا تعدادىا، كباألكلى تحميميا، فالبدَّ أف 
نقتنع بانتقاء مثاؿ أك مثاليف لكٌؿ كيتمةو مف الحكادث الصكتية التي تدخؿ في ىذا 

 .الباب
 ]اإلمالة[

، أك سابؽو   كالحاؿ الثانية أندر مف –فىًمف تقريب صكت إلى صكت تاؿو
، كنعدُّ نحف حادثان صكتيان مشيكران، كىك الحادث الذم يسٌميو سي ويو يعدُّ –األكلى 

: (اإلمالة)النحكيكف العرب 
 مف لفظ  (5)- يعني فتحة تمييا ألؼ– وىي تقريُب لفِظ فتحٍة قصيرٍة أو ممعوعةٍ 

 كأكثر ما يككف سبب ىذا الحادث كجكد كسرة بجكار الفتحة الممالة، كما الكسرة،
                                                 

. كىك معنى الطمب الذم تدٌؿ عميو السيف مشتركة مع األلؼ كالتاء( 6)
. كىك الًحرص عمى بياف كسر كاؼ الضمير لممخاطبة( 7)
. 4/128الكتاب ( 8)
. تمزمو: أم( 1)
. عبارة مف المحاضر  لشرح الفتحة الممدكدة( 2)
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ماىٌية ىذا الحادث سي ويو كقد فىًيـ .(1)، كما يشبييما عاِ ع، وِعماع:يقع في قكلؾ
نحف - حيث نرل "قصُع المتكّمـ"  حؽَّ الفيـ، إال أٌنو رأل ىنػا أيضا – كما ذكرنا –
 نشؾُّ في كجكدىا  األلؼ مشا ية لمياء، عمى األكثر، كأٌنو يعزك إلى(2) غريزتو–

ٍف  كانت كمتاىما مٌتًسعىتي المخرج، فمخرج األلؼ لك كاف –أشدُّ الشٌؾ، فإٌنيما   كا 
رىل مف مؤٌخر  المساف (3)، "رأي سي ويوىذا "  مف الحمؽ –ليا مخرج   أك بالحى

كمخرج الفتحة، التي تدٌؿ األلؼ عمى مٌدىا  كأما مخرج الياء فيك ًمف ميقٌدـً 
. (4)المساف

وكّؿ للؾ  يقعر أْف يقّمؿ الَفْضؿ اللي لسي ويو  أّنو فّسر إمالة الفتحة القصيرة 
، كأما إمالة بعض الحركؼ فمـ ييخًطئ في (5)والممعوعة  اإلجماؿ تفسيرًا صحيحاً 

 أنو اقتنع برئاسة – أظٌف –تفسيرىا فقط، بؿ لـ يفيـ ماىٌيتيا، كسببي خطئو ىذا 
] ىي [الحركؼ عمى الحركات اقتناعان كاد يمنعو أٍف يعتبر حركةن 

 سبب أٌم (6)
، كأما  نػحف فال نشػٌؾ عندنا في أٌف حػركؼ المساف    ليس–تغيير في لفًظ حرؼو

                                                 

نما أمالكىا :"  قاؿ سيبكيو( 3)  …" لمكسرة التي بعدىا، كأرادكا أف يقٌربكىا منيا ] األلؼ [كا 
+ ألؼ المٌد : في تتابع صكتي مؤٌلؼ مف (األلؼ)، فعٌمة اإلمالة كجكد 4/117الكتاب 

 كما بينيما –ألؼ المٌد كما ًعماد + صامت مكسكر كما في عاًبد، أك صامت مكسكر 
 كال يخفى االختالؼ، مابيف نطؽ األلؼ، كنطؽ الكسرة، فاأللؼ يتطٌمب –صكت كاحد غالبا 

انفتاح الفـ مع استكاء المساف في قاع الفـ،كىذا بخالؼ الكضع النطقي مع الكسرة أك الياء، 
يجاد التناسب الصكتي، تينطؽ األلؼ دكف  فمف أجؿ التقريب بيف الكضعيف المتخالفيف، كا 

انفتاح الفـ، ليقترب كضع نطقيا مف نطؽ الكسرة أك الياء، فاألمر ىنا ىك إيجاد انسجاـ بيف 
. أصكات الميف

. إنو عمؿ ال شعكرم: أم( 4)
. 4/433الكتاب ( 1)
أما كصؼ سيبكيو لمياء غير المدية فمف كسط المساف بينو كبيف كسط الحنؾ األعمى، ( 2)

(. 4/433الكتاب )
كىك الميؿ إلى إيجاد التناسب ك االنسجاـ بيف كضعي نطؽ األلؼ كنطؽ الكسرة، مف أجؿ ( 3)

. الخٌفة كاالقتصاد في المجيكد العضمي الذم يبذلو جياز النطؽ
 .زيادة مف المعٌمؽ يقتضييا إيضاح السياؽ( 4)
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 قد تتأٌثر بكسرة تالية أك سابقة تأٌثرا اليقٌؿ عف –حركؼ الحمؽ كحركؼ الشفتيف 
 .فرؽ أساسي بيف الحادثيف ]يكجد[قابمية الفتحة لإلمالة، كنعتقد أٌنو ال
 ]إمالة األحرؼ[

 إف كنتـ تسمحكف لي بيذه العبارة، تحكيؿ الضمير (1)" إمالة األحرؼ "فًمف 
 في لغة كثير مف تميـ، كناس مف أسد، كما ( شِ  إلىؾِ )المٌتصؿ لممخاطبة مف 

"  بدالن مف ،(3)مالشِ أك  ، "إنَّؾِ "  بدالن مف إنَِّش،  : كذلؾ مثؿ(2)سي ويويقكؿ 
".  مالؾِ 

"  إلى تقكية ِ َقْصع المتكّمـ – حسب عادتو – ىذا الحادث الغريب سي ويوكقد فٌسر 
كاؼ ) أف الكسرة الالحقة لػوالغالب عنعنا، (4)"الفصؿ  يف الملّكر والمؤّنث

كما .(.5)،أك شيء ييشبو الشيف(شيف)كحٌكلتيا إلى ( الكاؼ)أٌثرت في لفظ  (المخاطبة
 في االيطالية، في  (Caro)صارت  (Carum )كما أٌف الكممة الالتينية .(.5)الشيف

(Cirka) صػارت – حسب المفظ القػديـ  (Kirka)أك  (Circa) في حػيف أف
(6) ،

 :صارت –مثالن – (فيؾَ )كتؤيد رأينػا مالحظة الميجػات النجدية الحديثة حيث 
 . (7)(فيجْ )صارت  (فيؾِ )، في حيف أٌف (فيؾْ )

 ]الراء المفتوحة والمضمومة : مف موانع اإلمالة[
 كىك – فاتت سي ويو مقاساتو لتأثير كسرة مجاورة –كىناؾ حرؼ آخر

 قد الحظ أٌف ىذا الحرؼ، إذا كاف مفتكحان أك مضمكمان، يعٌطؿ سي ويو فإٌف .الراء

                                                 

. إمالة األحرؼ الصحيحة، ىك اصطالح جديد( 6)
.   كليس ىذا اإلبداؿ عمى إطالقو، بؿ في حاؿ الكقؼ4/199الكتاب ( 7)
كمثمو نيٍطؽ ليجٌي في جنكب العراؽ كالخميج يبدلكف كاؼ المؤنث جيما فارسية، كىك صكت ( 8)

. (chair)))في كممة  (ch)يماثؿ الصكت االنجميزم 
ذىبف، : كيرل أف الفصؿ بحرؼ أقكل مف الفصؿ بحركة، كمنو في العربية4/199الكتاب ( 1)

. كذىبكا، فالفصؿ بالنكف لممؤنث
. اإلنجميزم (ch)كلعمو يقصد صكت ( 2)
. الالتينية أصؿ لإليطالية( 3)
المخاطب قد سقطت، أما كاؼ المخاطبة نفسيا فقد تحٌكلت إلى  (كاؼ)إف حركة : أم( 4)

(. ch)صكت 
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، فإذا كانت الراء مكسكرة، فتيميؿ ىذه الراء (1)تأثير كسرة مكجكدة في الكممة نفسيا
، فًمف ىناؾ أنؾ (3)، كلك كاف تأثير آخر يعارض اإلمالة(2)المكسكرة فتحةن تجاكرىا

ألف ضـٌ الراء  -(4)سي ويوأك األلؼ حسب عبارة -، كال تيميؿ الفتحة ِحمارٌ : تقكؿ
يغمب كسرى الحاء، كبعكس ذلؾ أنؾ تقكؿ
ًمف المػيعارً : (5)

(6)
 ألٌف كسرى – باإلمالة –

كسرى الراء يفكؽ ضَـّ الميـ
 إثباتان كاضحان، إال أٌف عمينا أٍف سي ويو، ىذا كٌمو أثبتو (7)

:  أٍف نسأؿ
 ؟ما ىوس ب غم ة الراء، أو  األَحَرى حركتيا 

يعني إلى اىتزاز طرؼ المساف في "تكرار الراء"  فعزاىا إلى  سي ويوأٌما      
.  كأٌنو  لذلؾ ييضاعىؼ كؿُّ تأثير تؤٌثره(9)أّف الراء في مثا ة راءيف كزعـ (8)نطقيا

:  فنفٌضؿ عمى ىذا التفسير تفسيران  آخر كىكوأّما نحف
طرَؼ لسانو إلى فوؽ،كما  (10)أّف كسَر الراء يمنع الناطؽ مف أْف يحعِّب

 ،(12) ونتيجة للؾ أّف الراء تتشّ و  الجيـ، والياء، (11)يقتضيو لفظ الراء المكّررة

                                                 

. إف األلؼ التماؿ كبعدىا راء مضمكمة أك مفتكحة:  ،  أم4/136الكتاب ( 5)
. صكت األلؼ:  يقصد فتحة طكيمة، أم( 6)
ٍف كاف قبؿ األلؼ أحد : يريد أٍف يقكؿ( 7) إٌف الراء المكسكرة تؤٌثر في األلؼ فتميميا، حتى كا 

(. 4/128الكتاب)األصكات المستعمية التي تعارض اإلمالة كتمنعيا 
ذا كانت الراء بعد ألؼو تيماؿ :" قكؿ سيبكيو( 8) . 4/136الكتاب  (……كا 
. (الفتح)أم عكس عدـ اإلمالة ( 9)
. مف المتداكؿ: أم( 10)
. كىٍسر الراء يفكؽ كؿ حركة سابقة:أم( 1)
. تكرار ضربات طرؼ المساف عمى المثة: أم( 2)
، كلعٌمو قٌدر ذلؾ لتكرار ضربات المساف، كىذا (4/136الكتاب )كأنيا مضاعفة : قاؿ( 3)

. التضعيؼ أك التكرار أكسب صكت الراء قٌكة
. ييقىٌكس أك ييٍعطىؼ:  أم( 4)
. البٌد ليا مف تقٌكس طرؼ المساف إلى األعمى ليضرب المثة( 5)
إٌف طرؼ المساف يبقى عمى حالو مسٌطحا مع ىذه األصكات،كما يتحٌرؾ ىك كسط : أم( 6)

المساف  
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و ما أّف الكسرة مف مخرج الياء، ُيفيـ أف تسطيح الجزء المقّعـ المرفوع مف 
 .المساف يؤّعي إلى اإلمالة

إذا كانت الراءي حرفان يعٌدم تأثير الكسرة أك الياء إلى الفتحة بعد أٍف    
ٌمي سبيمػو  (1)قاسى ذلؾ التأثير ببدنو  ر تيسىيِّؿ تأثير الكسرة بأٍف تخي ، فمنا حركؼ أيخى

 تسمح لو – (2) بما أٌف المساف النصيب لو في إنتاجيا–، فإٌنيا  حروؼ الحمؽكىي
 في الكسرة، حتى يصؿ المتكٌمـ إلى (4) مرفكع الجزء المقٌدـ، كما ىك(3)لو أف يبقى
. حركة أخرل

فال غىٍركى أٌف ىذه الحركة
:  األخرل تأخذي رائحةن مف الكسرة، أك تتحٌكؿ إلييا(5)

ك   (ًبوي ) بال شٌؾ (7) فإٌف أصميما(6)(لىدىيوً )ك  (ًبوً ) في كممتي  فيلا ما قع حَصؿَ 
.  (لديوي )

، ألٌف (8)فبىًقيتا في أكثر الميجات العربية عمى أصمييما  (لديكـي )ك  (كـي )كأٌما بػ 
 .(9)(الياء)الكاؼ ليست ليا حذاء الحركات محايدة 

                                                 

. إف اإلمالة تؤٌثر في جرس صكت الراء المكٌرر: أم( 7)
. لككنيا تنتج في منطقة الحمؽ (2)
. لمساف: أم (3)
. كما ىي الحاؿ: أم (4)
. تصٌعد الجزء المقٌدـ مف المساف: أم  (5)
ىنا حصؿ إتباع حركة الياء لمكسرة أك الياء السابقتيف ليا بسبب قانكف المماثمة بيف  (6)

 عمى المستكل –الحركات  كىذا ىك األمر في الفصحى، كىناؾ مىف يكسر الياء مطمقا 
ٍنًيـ كىي ليجة تسٌمى بػ:  فيقكؿ–الميجي  كقد كصفيا سيبكيو بالرديئة، كىناؾ  (الكىٍىـ)ًمٍنًيـ، عى

(. 4/195الكتاب )مرٍرتي ًبييك : مىف يضـٌ الياء فيقكؿ
. األصؿ المفترض (7)
عمى ( عميًكـ)أك بياء ( ًبًكـ)كىناؾ مىف عامؿ الكاؼ معاممة الياء فكسرىا إذا سيًبقت بكسرة  (8)

، كنيسبت إلى ربيعة كقـك مف (الكٍكـ)كفؽ قانكف المماثمة بيف الحركات، كسيميت ىذه الميجة  بػ
(. 4/197الكتاب )كمب 

سبقو المبػٌرد في تغميط مىف أجرل الكاؼ مجرل الياء لعدـ التشابو بينيما في الخفاء الذم  (9)
(  1/269المقتضب )مف أجمو جاز ذلؾ 
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باب مف إمالة األلؼ ) إلى معرفة ىذه المحايدة حيث يقكؿ في  سي ويوكقد اقترب
 : ما يأتي(1)(يميميا فيو ناس مف العرب كثير

يريد أف :  فكأٌنو قاؿ... (3)ألٌف الياء خفٌية... (2)يريد أٍف يىٍضًربىيا: كذلؾ قكلؾ" 
 .(7) مف اإلمالة، كذلؾ مف التحكيؿ(6) بأٌف ىذااعترض أحعٌ  (5)ولو. "(4)يٍضًربا
ٍف كاف(9)، أك اإلمالة تحكيؿ ناقص(8)ٌف التحكيؿ ليس إال إمالة كاممةإ :أج ناه    كا 
 نفسو لـ ييدرؾ حٌؽ اإلدراؾ أٌف الحادثيف حادثه كاحده فقط في ذاتيما،  سي ويوكاف

، كحاكؿ (11)مف التناسب (الياء، كالياء، كاأللؼ) فيما بيف (10)بؿ تاه في تأٌمالت
 " :يقوؿأٍف يفٌسر تحكيؿ الضٌمة إلى كسرة مف ىناؾ، إال أٌنو بعد تمؾ التأمالت 

 ىينا كاإلمالة في األلؼ، لكسرة ما قبميا، ]يعني كسرةى الياء في بًو [فالكسرة  
كلك اقتنع بيذا التشبيو عٌما قالو في  تناسب (12)".ًكالب، كعاًبد : كمابعدىا، نحك

. (13)الياء، كالياء، كاأللؼ، لكاف أقرب لو إلى الصكاب

                                                 

. 4/123الكتاب  (1)
. بإمالة األلؼ بعد الياء (2)
. كلصكتيا الخفٌي فكأنيا غير حاجزة بيف الراء المكسكرة، كبيف األلؼ (3)
 4/123، الكتاب .بإمالة األلؼ (4)
. المحاضر يطرح إشكاال ن  (5)
(. يضربيا)نيٍطؽ األلؼ في : أم  (6)
(. بًو، عميًيـ)نطؽ : أم (7)
. ألٌنو تحكيؿ حركة إلى حركة أخرل مخالفة (8)
. ألٌنو نطؽه لأللؼ بصكرة مابيف نطؽ األلؼ كبيف نطؽ الياء  (9)
ؿ، كىك ما سيذكره  المحاضر نفسو بعد قميؿ (10) . لـ يًتٍو سيبكيو، بؿ تأٌمؿ، ككىصى
. 4/195الكتاب ( 4)
 .المصدر نفسو( 5)
مايريده الدرسي الحديثي ذكرىه سيبكيو، كلكف  المحاضر يحاسب سيبكيو ككأنو باحث ( 6)

معاصر، دكف النظر إليو بأنو رائد يكتب عمى غير مثاؿ سابؽ، قبؿ أكثر مف ألؼ كمئتي 
.. سنة
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 ]الَفْتح [
 (2) األصمي لمفتحة(1)المحافظة عمى المفظ: كأٌما عكس اإلمالة، يعني

الفىٍتح الخالص، أك : ، يعني(3)(الفىٍتح) عنيا بػ سي ويوكاأللؼ، فعٌبر 
لى الفتحة (5)كيعزكه إلى الحركؼ التي يشترؾ مؤٌخر المساف في إنتاجيا(4)النٍَّصب كا 

.  كال شٌؾ أف لو الحٌؽ في ذلؾ(6)الفتحة كالضٌمة
     كيستغني عف الذِّكر أفَّ تأثيران مميالن  كتأثيران ناصبان قد يتناقضاف، إال أٌف 

التي ترٌجح أحد التأثيريف - كصؼى األحكاؿ التي يحصؿ ذلؾ فييا، كتعييف األسباب
أمره ميتىعىٍرًقؿه - عمى اآلخر

. (8) لمغاية، فىتتعسَّر تىًتٌمتيوي في مٌدة ىذه المحاضرة(7)
 ]اإلعغاـ[

جيارة ) تقريب حرؼ إلى حرؼ مف جية المفظ ما قد ذكرنا مف انتقاؿ وِمف
 أيضا أٌف حرفان ًرٍخكان قد يحٌكؿ إلى ومنو، (9)سابقة ليا ( صاد أك شيف)إلى  (الداؿ

                                                 

أم المحافظة عمى نطؽ الفتحة أك األلؼ كما ىما، دكف االتجاه بنطقيا نحك الكسرة أك نحك ( 7)
الياء  

. القصيرة( 8)
. 4/120الكتاب ( 9)
.  …  -126-125-123-4/122الكتاب ( 1)
الصاد، كالضاد، كالطاء، كالظاء، كالغيف، كالقاؼ، : إلى أصكات االستعالء السبعة: أم( 2)

كيرل . صاعد، ضامف، طالب، ظالـ، غائب، قائـ، خامؿ: م تمنع اإلمالة في مثؿتكالخاء، اؿ
سيبكيو أف ىذه األصكات ميستعًمية، كاأللؼ مستعمية أيضا، فيي قريبة مف بعضيا، فالعمؿ 

(. 4/128الكتاب ). في نطؽ األلؼ مع ىذه المجمكعة أخٌؼ عمييـ
  ككذلؾ إذا …إذا كاف ما بعد األلؼ مضمكما أك مفتكحا لـ تكف فيو إمالة : " قاؿ سيبكيو( 3)

، كالسبب ىك أف اإلمالة 4/118الكتاب " كاف الحرؼ الذم قبؿ األلؼ مفتكحا أك مضمكما 
. تقريب الفتحة كاأللؼ مف الكسرة كالياء، كحركتا الضـٌ كالفتح عمى غير ذلؾ

. يكاجو عراقيؿ، كىي الصعاب: أم( 4)
يمكف أف نذكر مثاال كاحدا مما يريد أف يكٌضحو المحاضر إذا جاء بعد األلؼ راء مكسكرة ( 5)

كقبمو أحد أصكات االستعالء المانعة لإلمالة، فإٌف الراء المكسكرة تككف ىي الغالبة فتميؿ 
لتأثير الراء المكسكرة عمى مانع اإلمالة السابؽ - باإلمالة -قاًرب، كطاًرد : األلؼ فتقكؿ

. لأللؼ
. أٍصدىر،  أٍجدىر: في مثؿ( 6)
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 مف األمثمة  سي ويوشديد، إذا تاله شديد، كالعكس بالعكس، كما يقع فيما حكى
: مثؿ

ٌداكد)  (أىٍبعٌذًلؾى )، أك    (خي
ٍذ داكد ، ك . (1)أىٍبًعٍد ذًلؾى :  يعني خي

 كأكثر ما يحصؿ مف تقريب حرؼ إلى حرؼ آخر مف جية المفظ ىك ما يدعكه
أٌنؾ تيكالي بيف حرؼ ساكف :   كىك(2)(اإلعِّغاـ)، كسائر البصرييف سي ويو
. (5)، دكف أف تغٌير ترتيب آالت النطؽ(4) كالىما مف مكضع كاحد(3)كمتحٌرؾ

 كقػد رأينا بما مرَّ عمينا مف األمثمة أٌف إنتاج حرفيف متكاليف في مكضع كاحد، ال
، كمع ذلؾ لػيس تقريب المفظ (6)يمكف في كثير مف األحكاؿ إال بعد تىٍسًكية لفظيما

، كمما يدٌؿ (7)نفس اإلدغاـ، كال مف ذاتو، بؿ عىرىضه لو فقط، أك كسيمة مميِّدة لو
ٍطدا) أٌنو في مثؿ كممة سي ويوعمى أٌف ىذا التعريؼ ينتيي إلى مىٍقصد  ، (8)(كى

طٍ : ، كىك عكس اإلدغاـ، يعني(9)ييستحسىف البياف كمىف أراد أٍف ييدغـ فعميو . دان - كى

                                                 

. 4/464الكتاب ( 7)
. مف ألفاظ الككفييف (اإلٍدغاـ)مف ألفاظ البصرييف، كبالتخفيؼ - بالتشديد - اإلٌدغػاـ ( 1)

(. 1/411كمعاني القرآف، لمفٌراء - 2/140الخصائص )
مف غير أف تفصؿ بينيما بحركة، :حتى يتـٌ التداني التاـ أك التالصؽ بيف الحرفيف، أم( 2)

.   تحكؿ بيف الحرفيف، لككف محٌميا بعد الحرؼ– إٍف كيًجدت –ألنيا 
. أك مف مكضعيف متقاربيف( 3)
ىذا باب اإلدغاـ في الحرفيف المذيف تضع لسانؾ ليما : "كىذا ىك قىٍصد سيبكيو مف قكلو( 4)

ثابتة دكف تغيير  (المساف)إٌف آلة النطؽ : أم. 4/437الكتاب ."  مكضعا كاحدا اليزكؿ
. حادث زمف نطؽ الصكتيف

. امَّحى: اٍنػمحى يككف بعد اإلدغاـ بعد التسكية: نظير( 5)
إف تحكيؿ النكف إلى ميـ ىي مرحمة ممٌيدة  إلدغاـ الميـ المحٌكلة مف النكف في الميـ : أم( 6)

األصمية  
طىد الشيء: كٍطدان ( 7) تجاكر فيو صكتاف مف مخرج كاحد، كلـ يدغمكا . ثٌبػتو، كقٌكاه: مصدر كى

. الطاء في الداؿ كراىة إجحاؼ اإلدغاـ بذىاب إطباؽ الطاء
كٌطان، أك كٌدان، حدث لبسه في الصيغ كالمعاني : ألٌنو إذا أدغـ أحد الصكتيف في اآلخر نحك( 8)

. مع كممات أخرل
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 حسب تعريؼ –، كبما أٌف الطاء يفترؽ عف الداؿ (1)أف يحافظ عمى إطباؽ الطاء
– نفسو سي ويو

 بمجرد اإلطباؽ، يتعٌسر عمينا أٍف نيفٌسر إدغاـ الطاء في الداؿ (2)
مف جية المفظ، إال ًبنيطؽ داؿ مشددة، ىي مطبقة في ًنٍصفيا األكؿ  كيؤٌيد ىذا 

 يفتح درس اإلدغاـ بأمثمة يمتػػقي فييا الحػرؼ بمثًمًو  كما ىي سي ويوالتفسير أٌف 
، كال (4)(يدي داكد)بدال مف    (يٌداكد)، أك في (3)(قىدىدى )بدالن مف  (قىدَّ )الحػاؿ في  

محؿَّ ىنا  لتقػريب الحرفيف المتكالييف مف بعضيما، ألنيما متماثالف مف باًدئ 
   .(5)األمر

فميس مف قٍصًدنا، كال مف مقدرتنا أٍف نيحمِّؿ ىنا كٌؿ مايسرديهي : أما بعدي 
 لمعاممة  سي ويو مف مكاقع اإلدغاـ، أك ندرس جميع القكاعد التي أثبتياسي ويو
ٌفؽ (6)اإلدغاـ : إلييماسي ويو ، بؿ نكتفي ًبًذٍكر مالحظتيف عاٌمتيف كي
أنو أقربي ما يككف حرفاف متكالياف مف بعضيما نظرا إلى المفظ  أسيؿي ما : أوليمػا

. (7)يككف إدغاـ أحدىما في اآلخر
. (9)، لكثرة كجكدىا(8) أٌف أصؿى اإلدغاـ في حركؼ الفـ، كالمساف:والمالحظة الثانية

. (9)كجكدىا
. ، فال شٌؾ في صٌحتياالمالحظة األولىأٌما 

                                                 

. ألف اإلدغاـ ال يبخس االصكات صفاتيا( 9)
. 4/436الكتاب ( 10)
.        تجاكر المثميف في كممة كاحدة( 1)
. تجاكر المثميف في كممتيف( 2)
. يحدث اإلدغاـ مباشرة: أم( 3)
. كىي كثيرة جدا، ألنو تناكؿ اإلدغاـ بإسياب( 4)
. مف أبرز شركط اإلدغاـ ىك التداني التاـٌ دكف كجكد فاصؿ مف حرؼ أك حركة( 5)
. 4/462الكتاب ( 6)
ألٌف أصؿ اإلدغاـ لحركؼ المساف كالفـ  : " لـ يقيميا سيبكيو بؿ قاؿ (لكثرة كجكدىا)عبارة ( 7)

كأكثر حركؼ المساف مف طرؼ المساف، كما يخالط طرؼ المساف، كىي أكثر مف حركؼ 
إف أصؿ اإلدغاـ لحركؼ المساف كالفـ، كىذه الحركؼ كثيرة، كلـ يقيؿ : فمعنى قكلو".  الثنايا 

. ما ذكره المحاضر
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، يصٌح بال نزاع أٌف حركؼ الفـ (1) فتحتاج إلى قميؿ مف التصحيحالثانية،كأٌما 
أنيا تشترؾ في -  أيضا–كالمساف أكثري عددا مف حركؼ الشفتيف كالحمؽ، كيصٌح 

اإلدغاـ أكثر مف سائر الحركؼ، إاٌل أٌننا لٍسنا بمقتنعيف أٌف الكاقع الثاني نتيجة 
ـٌ باالحصائيات  بؿ مف عادتيا ! األٌكؿ، فإٌنو ليس مف عادة آالت النطؽ أٍف تيت

، كمف المعمكـ أٌنو ليس آللة (2) أكثر ما تتحٌرؾ كتتقٌمب] أم [أٌنيا أكثر ما تنطمؽ، 
آللة مف آالت النطؽ استطاعةه عمى التحٌرؾ كالتقٌمب تعادؿ انطالؽ المساف، كالجزء 

ع طرؼ لسانو عمى مكضع الداؿ  ليس -  مثالن –المؤٌخر مف الحنىؾ، فإفَّ مىف كىضى
ذا رىفىع طرؼ .عميو إاٌل أٍف يفتحى لنفسو مخرجان مف جانبي المساف، حتى ينتجى المنا كا 

ذا أرخى الجزء المؤٌخر مف الحنؾ يخرج نكنا . الخ.. … (3)المساف يصؿي إلى راء، كا 
. الخ

 عف حركؼ الفـ، كالمساف، أف أصؿ اإلدغاـ فييا، سي ويوفًمف ىنا يصٌح ماقالو 
ر فييا  (4)إال أٌف ممٌيزىا ليس أنيا تميؿ مىٍيالن خصكصٌيان إلى قبكؿ إدغاـ حركؼ أيخى

ر بغاية السيكلة، كما ييٍفيىـ مما قيٍمناه عف شٌدة  بؿ إنيا نفسيا تيدغىـ في حركؼ أيخى
. تحٌركيا كتقٌمبيا

 في ىذه المسألة، فإٌنو في األمثمة التي (5) اشتبوسي ويوكليس مف الغريب أٌف 
 .حكاىا لإلدغاـ، كال الحرفيف المٍمتًقيىيىف مف حركؼ الفـ كالمساف

                                                 

. نعـ،  تحتاج إلى التصحيح إٍف ثبت ما اعتمد عميو المحاضر في الرٌد، كلـ يثبت( 8)
. كالظاىر أٌف ىذا ىك قىٍصد سيبكيو أيضا( 9)
كىذا صحيح لتقارب المخارج، كيحضرني ىنا تمثيؿ سابؽ البف جٌني عند بياف كيفية ( 1)

أال ترل أنؾ تبتدئ الصكت مف أقصى حمقؾ، ثـ تبمغ أٌم : " إحداث الصكت البشرم إذ قاؿ
المقاطع ًشئت، فتجد لو جرسان ما، فاف انتقمت منو، راجعا منو، أك متجاكزا لو، ثـ قطعت 
أحسست عند ذلؾ صدل غير الصدل األكؿ، كذلؾ نحك الكاؼ، فإنؾ  إذا قطعت بيا 

ٍف جيزت إلى الجيـ سمعت غير  سمعت ىنا صدل ما، فإٍف رجعت إلى القاؼ سمعت غيره، كا 
(. 1/6سر صناعة اإلعراب )".ذينؾ األٌكليف 

. ال يظير مف كالـ سيبكيو ىذا الفىيـ( 2)
. نعـ ، اشتبو، لك صٌح االفتراض الذم اعتمده المحاضر، كال أظٌنو صحيحا( 3)



 م2010/هـ1432                                   (       58) العدد –آداب الرافدين 

 63 

 ]َفْضُل سيبويه[
، بأٌنو اكتشؼ ىنا قانكنان لـ ييكٌفؽ عمـ لسي ويوككٌؿ ذلؾ ما ييقٌمؿ الفضؿ الذم 

 .(1)األصكات العصرم  إلى معرفتو إال منذ خمسيف سنة عمى األكثر
 ] (المخالفة)ت بيع الحروؼ عف  بضيا [

ذا كيٌنا لـ نذكر لغاية اآلف، إال تقريب األصكات مف بعضيا، كىك ما يسٌميو  كا 
(assimilation)أصحاب عمـ األصكات عنػد الغربييف 

، فميس معناه أٌف عكس (2)
 سي ويو، إال أٌف (3) اليكجد في العربية– أعني تبعيد الحركؼ عف بعضيا –ذلؾ 
، كىك تخفيؼي ىمزةو (4) لـ يالحظ لتبعيد الحركؼ إاٌل مكقعا كاحدا– عمى ما أرل -

 : سي ويوعند التقاء ىمزتيف كما كرد في بيت حكاه 
 .(5)كؿُّ َغرّاَء الا ما  رَزْت        ُتْرَىُب البيُف عمييا والَحَسعْ 

، الحظ فيو   شيئا مف التبعيد، إاٌل أٌف ذلؾ تبعيد اليختٌص سي ويوكىناؾ مكقع ثافو
بحرفيف، بؿ بحركتيف، كىك أٌف الضمير المٌتصؿ لمغائب، تقصير حركتيو بعد حركة 

                                                 

. ـ1880أم لـ ييٍكتىشؼ إال في حدكد سنة ( 4)
 .المضارعة كالتقريب: المماثمة، كىي عند عمماء العربية: أم( 5)
نعـ، تكجد في المغة العربية، كىي باب كاسع أٌكؿ مىف التفت إلييا الخميؿ بف أحمد في كممة   (3)

المفظ، كمف ىنا  (ليختمؼ)كقد ذكر الخميؿ أف ابداؿ األلؼ كقع  (ميما)التي أصبحت  (ماما)
ماشٌذ فأيبدؿ مكػاف الالـ الياء لكراىية )، كأفرد ليا سيبكيو بابا بعنكاف (المخالفة)سمٌيت بػ 
كذكر فييا تسٌريت، كتظٌنيت، كتقٌصيت، كأمميت، كاألصؿ فييا تسٌررت، كتظٌننت،  (التضعيؼ

كتقٌصصت، كأمممت، باالضافة إلى ما ذكره المحاضر  مف معالجة تضعيؼ اليمز كغيره 
، 4/424، الكتاب 3/358مو : معجـ العيف)كتناكؿ المخالفة فيما بعد أغمب عمماء العربية 

. (التفكير المغكم عند العرب: كينظر باب المخالفة  مف كتابنا
 (ينظر اليامش السابؽ)ىذا غيردقيؽ، بؿ الحظ مكاقع أخرل( 2)
- غٌراء)ىذا بيت مجيكؿ القائؿ استشيد بو سيبكيو عمى تخفيؼ إحدل اليمزتيف في كٌؿ ًمف ( 3)

، كجعميا ىمزة بيف (اذا)لثقؿ اجتماعيما، كركاية سيبكيو عمى تخفيؼ اليمزة الثانية في  (إذا
كقد كصؼ الشاعر . بيف، ألنيا مكسكرة بعد فتح، مع أٌف تحقيقيا جائز لككنيما منفصمتيف

، كشرح المفصؿ ، 3/549الكتاب  )امرأة حسناء إذا بدت لمناظريف خيؼ عمييا مف  العيف 
(  9/118البف يعيش 
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رىل تبقى ممدكدة -طكيمة، كتميٌد  أ وُه  حلاء  :  بعد حركة قصيرة مثؿ–أك بالحى
. (1)أمُّيو

(الوقؼ[
[

2 )

 مف سي ويولـ يتأٌخر عمينا بعد ذلؾ إال دراسة كتمة كاحدة الحظيا 
، إال أٌف دراستيا تصعيب عمينا، كال سٌيما الوقؼالحػكادث الصكتية، كىي حكادث 

 لـ سي ويو ليذه الحكادث، كبيف تفسيرنا، ألٌف سي ويوتتعٌسر المقارنة بيف تفسير 
 .يدرؾ شيئيف ليما نصيب خصكصي في إحداث ىذه الحكادث

إخراج جزء مف أجزاء الكممة أك الجممة، : ، يعني(3)الٌضرب، أك الٌضغط: أحعىما
: بتقكية النَّفىس، كىك ما يسٌمى

accent  dintensite  أك  stress في المغات األكركبية  .
 ,  syllable   إذا جاز أٍف نستعمؿ ىذه الكممة بمعنى(4)(المقطع)ىك : والثاني

syllabe، فقد ذىب بعضي مىف اعتبره غاية االعتبار مف العمماء إلى : أّما األوؿ
                                                 

فأف لـ يكف ...فإذا كاف قبؿ الياء حرؼ ليف فإف حذؼ الياء كالكاك في الكصؿ أحسف)قاؿ ( 4)
. 199-4/189نظر الكتاب م (قبؿ ىاء التذكير حرؼ ليف أثبتكا الكاك كالياء في الكصؿ

قطع النطؽ عند آخر كممة كىي ظاىرة نطقية مقيدة في المغة العربية بإسس عامة : الكقؼ( 5)
لزميا تغيرات عمى تت خاصة قد ئاكقكاعد مبنية عمى ترابط معنى الجمؿ كتماـ المعنى كىي

. كفؽ حركة آخرالمكقكؼ عميو
 عمى صكت أك عمى مقطع مف مقاطع –حاؿ النطؽ –الضغط : أم (النَّبر)يريد ما ييعرؼ بػ( 1)

مؤٌلفة مف ثالثة  (كىتىبى )الكممة، ينتج عنو كضكح نسبي لذلؾ الصكت، أك المقطع، فكممة 
فعند التدقيؽ عند سماع جرس الكممة كميا نجد أٌف الضغط يقع عمى  (بى +تى + ؾى )مقاطع 

كلـ يتعٌرض عمماؤنا إلى دراسة ىذا المكف مف . المقطع األكؿ أكثر مف المقطعيف اآلخريف
طالتيا،  المعطيات الصكتية ماعدا إشارات سريعة إلى التركيز عمى نطؽ بعض الحركات كا 
كسبب ىذا أف النبر لـ يكف لو دكر كبير في داللة الكممات كتحديد صيغيا، كما ىي الحاؿ 

األصكات ).  في جممة مف لغات  العالـ، كقد نمحظ ىذا النبر عمى مستكل الميجات العربية
(  103رمضاف عبد التكاب . د.، كالمدخؿ إلى عمـ المغة169: المغكية

مجمكعة مف األصكات تشتمؿ عمى حركة مع صكت ساكف أك أكثر، كتتشٌكؿ : كييراد بو( 2)
نتيجة دفعة ىكائية مف الرئتيف منفصمة عف غيرىا، كليذه المجمكعة قمة إسماع تككف حركة 

غالبا، كعادة تككف بيف مجمكعة كأخرل كقفة غير محسكسة أثناء الكالـ المستمر، 
ٍف،   ككممة : مؤٌلفة   مف  مقطع كاحد  (عفٍ )فكممة ؿى )عى + كى : مؤٌلفة مف ثالثة مقاطع (كىصى
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، إال أٌنو اليكاد يستعمؿ ىذا االصطالح إال (الّن رة) عٌبر عنو بعبارة سي ويوأٌف  
. (2)إنيا نبرةه مف الٌصدر: (1)(بػػاب اليمز) في – مثالن –بخصكص اليمػزة، يقػكؿ 

 .stress أك  d  accentٍي intensiteفمك صٌح أنو عىنىى بيا مثؿ مانسٌميو 

ؿى في – أيضان –يصٌح   أٌنو لـ ينتفع بمعرفتو حٌؽ االنتفاع، فإنو لك فعؿ ذلؾ، لىكصى
:  تأصيؿ الفرؽ بيف لفظيف يحكييما لكممة كاحدة، مثؿ

ؿ (3)(بكسرة ميٍشبىعة)كمأمىنيؾ  (بكسرة مختمسة لمنكف)مٍأمىًنؾ    إلى غير ذلؾ ما كىصى
 يجكز – كىك عندنا كٌؿ جزء مف أجزاء الكممة –كيصٌح ذلؾ نفسو عف المقطع .إليو

إلى ثالثة  (كاتْ تُ )الكقؼ عميو بدكف تشكيو الكممة، كذلؾ مثؿ قىٍطًعؾ كممة 
: مقاطع
ميٍطمىؽ طكيؿ: أوليا

.  (كا)، كىك (4)
 .(بٍ تى )، كىك (5)مقٌيد قصًير: والثاني
ميٍطمؽ قصير: والثالث

. (7)(تي )، كىك (6)

                                                                                                                       

ذاكانت دراسة المقطع دراسة . تي + سىٍؿ + را : مؤٌلفة مف ثالثة مقاطع (راسىٍمتي )ك. ؿى + صى  كا 
حديثة  فإننا يمكف أف نتممسيا في الدراسة العربية العركضية لتأسيسيا عمى الساكف 

كمف  فكائد دراسة المقطع أيضا معرفة نظاـ كٌؿ لغة في اختيار مقاطع كمماتيا، . كالمتحرؾ
، 154  كعمـ األصكات،مالمبرج 96: أسس عمـ المغة)ينظر   . كبالتالي تحديد الدخيؿ فييا

(. 159أنيس . د: كاألصكات
. 3/541الكتاب ( 3)
. 3/548الكتاب   ( 1)
، كيريد المحاضر ىنا أنو لـ يرصد الفىرؽ بيف نطؽ النكف المكسكرة بالنَّبر أك 4/202الكتاب ( 2)

.  بغيره
. (ص ح ح)حركة طكيمة، كييٍرمز لو بػ + صحيح : كىك المؤلَّؼ مف( 3)
  (ص ح ص)صحيح ساكف، كييٍرمز لو بػ + حركة قصيرة + صحيح : كىك المؤٌلؼ مف( 4)
 (ص ح)حركة قصيرة، كييٍرمز لو بػ+ صحيح : كىك المؤلَّؼ مف( 5)
: كىناؾ ثالثة مقاطع أخرل في العربية، ىي( 6)

نظير المقطع (ص ح ح ص)صحيح ساكف، كييرمز لو بػ + حركة طكيمة + صحيح - أ 
. (نىٍستىعيف)األخير مف كممة 
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 مف حكادث الكقؼ شيء يحتاج تفسيره غاية االحتياج إلى سي ويوكفييا يحكيو 
معرفة ماىٌية المقطع، كالعمؿ بيا، كىك نٍقؿي حركة الحرؼ األخير إلى الحرؼ الذم 

  : قبمو، كقكلؾ
 لـ يدرؾ معنى المقطع، فمـ يىًصؿ ليذا سي ويو، إال أٌف (1)(َ ْكرُ )،بدالن مفَ ُكرْ 

ٍقًنع الحادث إلى تفسير مي
(2) .

 ]سي ويو وعمـ األصوات[
كمع مافيو مف بكاعث األسؼ، فيستحٌؽ ما قد كصؿ إليو مف غايات عمـ 

 ماأجمع عمى تسميتو كٌؿ مىف درسىوي ًمٍف عمماء الشرؽ –األصكات، أف نعتبرىه 
 –كالغرب 

!***  ِمْف أعظـ مفاخِر البرب (3)مفخرًا   ***
 

 
 

                                                                                                                       

نظير المقطع  (ص ح ص ص)صحيحاف، كييرمز لو بػ + حركة قصيرة + صحيح -  ب 
، حاؿ الكقؼ . األخير مف كممة  الميٍستىقىػرٌٍ

نظير  ضاٌؿ   (ص ح ح ص ص)صحيحاف، كييرمز لو ب + حركة طكيمة + صحيح - جػ 
. حاؿ الكقؼ

، نيًقمت في حاؿ : مف قكليـ (بكر) يرل سيبكيو أٌف ضٌمة الراء  في4/173الكتاب ( 1) ىذا بٍكري
 .ىذا بكيٍر ،كراىية التقاء الساكنيف:  إلى الكاؼ، فقالكا–الكقؼ 

الشغؿ الشاغؿ لسيبكيو ىك بياف شكؿ حركة آخر المكقكؼ عميو مف خالؿ نظرة كصفية لما ( 2)
يسمع مع محاكلة تعميؿ ذلؾ 

ر( 3) ر بو: المىٍفخى     .ما ييٍفتىخى
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Phonetics of Sybawayhi by: 
The German Qrientalist- Artor Shada (1883-

1902) 
Professor S. Al Temimi 

Abstract 
The paper of- Artor Shada- deals with the views of Sybawayhi 

about phonetics and the views of modern phonetians in the 

same field .The study tries to give a brief account of sybawyhs 

life, and the method of his stady and its goals , followed by 

Shadas biography and his interest in Arabic studies. 


